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Resum 

En aquest article es presenten breument els diferents capítols d’un treball interdisciplinari per tal d’entendre el context de prohibició 

de la mineria de ferro a Goa a finals del 2012 i proporcionar la informació necessària per tal d’orientar i gestionar la presa de 

decisions sobre l’activitat minera en un futur. Els sis primers capítols consisteixen en l’estudi del medi abiòtic, medi biòtic, fluxos de 

materials, aspectes socials, aspectes econòmics i finalment aspectes polítics. En canvi, en els dos últims capítols s'avaluen i es 

gestionen els impactes ambientals de la mineria mitjançant, per una banda, una anàlisi DPSIR i, d'altra banda, es proposen tres 

escenaris per integrar les diferents variables i fomentar la participació en la presa de decisions.  

S’ha dut a terme una extensa recerca mitjançant la recopilació de dades, entrevistes i visites a les zones d’estudi d’interès per tal 

d’entendre el conflicte de la mineria a Goa. 

Paraules clau: Mineral de ferro, Sols laterítics, Mineria a cel obert, Western Ghats, Fluxos de materials, Exportació,  Desforestació, 

Demografía, Salut Pública, Anàlisi Cost Benefici, Impactes de la mineria, DPSIR , Escenaris. 

 

Resumen 

En este artículo se presentan brevemente los diferentes capítulos de un trabajo interdisciplinario con el objetivo de entender el 

contexto de prohibición de la minería de hierro en Goa a finales del 2012 y proporcionar la información necesaria para orientar y 

gestionar la toma de decisiones sobre la actividad minera en un futuro. Los seis primeros capítulos consisten en el estudio del medio 

abiótico, medio biótico, flujos de materiales, aspectos sociales, aspectos económicos y finalmente aspectos políticos. En los dos 

últimos capítulos se pretende evaluar y gestionar los impactos ambientales de la minería mediante un análisis DPSIR y  se proponen 

tres escenarios para integrar las diferentes variables y fomentar la participación en la toma de decisiones. Se ha llevado a cabo una 

extensa investigación mediante la recopilación de datos, entrevistas y visitas a las zonas de estudio de interés con el fin de entender 

el conflicto de la minería en Goa. 

Palabras clave: Mineral de hierro, Suelos lateríticos, Minería a cielo abierto, Western Ghats, Flujo de materiales, Exportación, 

Deforestación, Demografía,  Salud Pública, Análisis Coste Beneficio, Impactos minería, DPSIR, Escenarios. 

 

Abstract 

In this article an interdisciplinary study is presented. There are different chapters that attempt to understand the ban on iron mining 

in Goa on the late 2012 and provide the information required to manage and aid the decisions made about iron mining in Goa. The 

first six chapters deal with the study of abiotic environment, biotic environment, social features, material flow, economic features 

and policy. The last two chapters attempt to asses and manage the environmental impacts of iron mining through the DPSIR analysis 

and provide different scenarios to integrated the various variables and encourage participation in the decisions making. The research 

has focused on gathering data, depth interviews and visiting study areas with the aim to understand the conflict of iron mining in 

Goa.  

Key words: Iron ore, Laterite soils, Open cast mining, Western Ghats, Material flow, Exportation, Deforestation, Demography, Public 

Health, Cost Benefit Analysis, mining impacts, DPSIR, Scenarios.
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Introducció 
 

El Tribunal Suprem de l’Índia va prohibir la 

mineria de ferro a Goa el 5 d’octubre de 2012. 

L’estat de Goa produïa gairebé 40 milions de 

tones i se n’exportaven 50 Mt durant l’any 2009-

10. Goa és un petita antiga colònia portuguesa 

que es troba dividida per una franja de costa a 

l'oest, per altiplans a l’interior i la serralada dels 

Western Ghats a l'est, on neixen els rius  Mandovi 

i el Zuari.  

 

Els Western Ghats són considerats un dels 8 

“Hottest Hotspots” de biodiversitat de la Terra 

amb un elevat percentatge d'endemismes. Altres 

ecosistemes únics, com els manglars, també es 

localitzen a Goa, augmentant-ne així el valor 

biològic de la regió.  A Goa, el 62% de la massa 

forestal es troba protegida dins un Parc Natural i 

sis “Wildlife Sanctuaries”, els quals ocupen el 20% 

de l'àrea estatal. 

 

A Goa hi ha grans reserves naturals de ferro, les 

quals es troben associades a sediments volcànics 

formats durant el període del Precambrià.  A més, 

l’extensa laterització, deguda a la localització de 

Goa en el clima tropical humit, és responsable de 

la formació dels dipòsits del mineral de ferro.  

 

Goa, tot i ser un dels estats més petits de l'Índia, 

exporta al voltant del 50% del mineral de ferro 

total exportat des del país. El mineral de ferro, 

que comprèn un 95% del sector miner de l’estat, 

és 100% exportat amb la Xina com a principal 

comprador. El sector terciari domina l'estructura 

econòmica de Goa en la comptabilitat del PIB, 

seguit pel sector secundari i primari.  Tot i que la 

contribució de la mineria al PIB de Goa és al 

voltant del 5%, en valor econòmic afegit, tenint en 

compte totes les activitats directes i indirectes 

relacionades amb l'activitat minera, aquesta 

industria representa econòmicament el segon 

sector més important després del turisme.  Sesa 

Goa, empresa principal productora de ferro  

 

 

 

exporta aproximadament el 50% del ferro total 

exportat des de l’estat.  

 

Físicament i ambientalment, la mineria de ferro 

és, fins i tot, més important que econòmicament.   

L’activitat minera comporta grans impactes tant a 

nivell ambiental com a nivell humà. La 

contaminació de l'aigua, la sobrecàrrega dels 

abocadors o el transport són les principals causes 

de generació de problemes en el medi i en la salut 

humana. 

 

La població de Goa és aproximadament de 1,5 

milions d'habitants en 3.702 km2. Els indicadors 

demogràfics i socials indiquen que la població està 

seguint uns patrons de creixement força 

semblants als dels països desenvolupats. 

Tanmateix, el seu Índex de Desenvolupament 

Humà està en el rang de IDH mitjà, la qual cosa 

significa que encara ha de recórrer un gran camí 

en polítiques de benestar social, per tal de poder 

equiparar a països desenvolupats. 

 

Els impactes generats per la mineria són una font 

de conflicte social. Avui en dia, la prohibició de la 

mineria del ferro origina un gran debat a causa 

dels diferents interessos entre els actors socials de 

Goa. El lema “aigua o mines” que està en boca de 

moltes persones en contra de la mineria, es 

refereix a  l'opció de triar entre protegir el medi 

ambient o en un desenvolupament econòmic 

basat en la mineria. 

 

La incompatibilitat entre els interessos pel medi 

ambient i la mineria de ferro és el camp de joc per 

als diferents actors. El context de Goa identifica 

clarament tres grans grups d'interessos. En primer 

lloc, el lobby miner capaç d'influir en la 

governança de l’estat. En segon lloc, la gent del 

poble que viu a prop de les mines  i es veu 

directament afectada i al mateix temps, també 

inclou la major part de la gent que depèn 

totalment d'aquest negoci. I finalment, el Govern 
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de l'estat que es troba entre els diferents 

interessos dels grups citats anteriorment. L'actual 

cap de govern Manohar Parrikar és pressionat 

pels propietaris de les mines per reiniciar 

l'activitat però també per la resta d’actors que 

s’oposen a la mineria ja que necessita complaure 

als electors per tal de garantir la següent 

legislatura. 

 

Després de la clausura de l'activitat minera, el 

Tribunal Suprem va demanar al Central 

Empowered Comimitte (CEC), designat pel mateix 

tribunal, estudiar  les il·legalitats que es 

denuncien en l'Informe publicat per la Shah 

Commission al Març de 2012. Els resultats de la 

CEC es van presentar al novembre 2012. 

Actualment, Goa està esperant el veredicte de la 

Cort Suprema que podrien tenir lloc al pròxim 

juliol 2013.  

 

Metodologia 

 

Per tal d’assolir els objectius del projecte, la 

metodologia utilitzada es va centrar en tres 

estratègies diferents: recerca bibliogràfica, treball 

de camp i integració de la informació. 

 

En primer lloc, la recerca bibliogràfica es va dur a 

terme abans, durant i posteriorment de l' estada a 

Goa mitjançant estudis, articles i pàgines 

d’Internet.  

 

En segon lloc, el treball de camp es va drealitzar a 

Goa durant tres mesos, des de l’octubre 2012 fins 

al gener 2013, i es va centrar principalment en 

entrevistes en profunditat, recopilació de dades i 

visites a les àrees d’interès. Les entrevistes en 

profunditat es van fer a les persones afectades 

per la mineria, concretament gent dels pobles, 

treballadors i activistes. També vàrem entrevistar 

directors d’explotacions mineres.  

La recopilació de dades es va centrar en la visita a  

diferents institucions científiques i  polítiques i en 

la llectura de diaris i revistes que parlaven sobre 

mineria, per tal d’obtenir dades que no es podien 

trobar per Internet. Les principals àrees d’interès 

d’estudi van ser: la mina de Codli i una àrea 

reforestada a Samquelim (ambdues propietat de 

Sesa Goa), el Parc Nacional de Mollem i la visita 

de dos pobles propers a les mines Cavorem i 

Savordem.   

 

Finalment, la metodologia utilitzada per integrar 

la informació dels sis primers capítols es va 

centrar en una anàlisi DPSIR i en el planejament i 

avaluació de tres possibles escenaris. 

 

Resultats  
 

Medi abiòtic de Goa 

 

En aquest capítol es diferencien quatre elements 

importants del medi abiòtic: topografia, clima, 

geologia i hidrologia. També s’identifiquen i 

s'expliquen les causes de la concentració del 

mineral de ferro a Goa,  els impactes produïts  per  

la mineria i les conseqüències que aquests 

provoquen en el medi abiòtic . 

 

Topografia  

Goa és el segon estat més petit de l'Índia, situat a 

la costa oest, amb una superfície de 3.702 km2 i 

recorre 105 km de llarg i 65 km d'ample 

(Fernandes, 2009). 

Fisiogràficament,  l’estat està dividit en tres 

regions diferenciades: planes costaneres que es 

dirigeixen cap a l’oest on es formen grans estuaris, 

la regió ondulada a la part central i les pendents 

pronunciades dels Western Ghats que es troben a 

l’est (Fernandes, 2009). 

A la zona dels Western Ghats és on es troben la 

majoria de dipòsits de Fe.  

 

Clima 

L’estat és caracteritzat per un tipus de clima 

tropical marítim on el principal aspecte rellevant  

és el monsó . Goa experimenta un període sec que 

dura de sis a vuit mesos, seguit dels quatre  mesos 

de monsó amb intenses pluges (de juny a 
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setembre). A causa d’aquest, l’activitat minera es 

s'atura, exceptuant algunes grans  empreses 

mineres que segueixen en funcionament (abans 

de la prohibició actual).  

Generalment, la temperatura oscil·la entre 20 º C i 

35 º C (Environmental Atlas of Goa, 2006). Pel que 

fa als efectes de la temperatura al voltant de la 

mina, estan condicionats per les etapes inicials de 

perforació i excavació del sòl en el procés miner, 

on la calor de la  terra s'allibera  a fora i, en 

conseqüència, la temperatura exterior pot 

augmentar fins a 40 ° C (Belap, 2012).  

 

La precipitació anual varia de 3.000 mm a 5.000 

mm (és una quantitat molt elevada, perquè per 

exemple, a Catalunya comprèn valors entre 400 

mm i 600 mm) (Environmental Atlas of Goa, 

2006). 

 

Geologia  

Tot l'estat de Goa està sustentat per roques 

cristal·lines i metamòrfiques pertanyents a l’edat 

del Pre-Cambriana. La roca més antiga de l'Índia, 

gneis trondhjemita,  ha estat datada fa  3,4 bilions 

d’anys a  Canacona a més, dels Ghats occidentals. 

Els gneisos trondhjemita s'estaven formant a 

través del metamorfisme i la fusió parcial de 

l'escorça primordial, molt més densa i rica en 

minerals ferro-magnesians. Per sobre els gneis,  

van aparèixer esquists del  Dharwar i moltes ígnies 

intrusives. Aquests tres grups de roques formen 

l’anomenat escut indi. Aquest escut vell, format 

per fases de plegament, fusió i falles,  ara està 

cobert per una coberta gruixuda de laterita. La 

laterita es forma a causa de la concentració 

d'òxids i hidròxids de ferro i alumini, quan altres 

elements es lixivien durant la descomposició de 

minerals de silicat. Aquesta laterita és molt porosa 

i fa favorable l’emmagatzament d’aigua 

subterrània i es formada gràcies a les 

característiques geomorfològiques, l’estabilitat 

tectònica i el clima monsònic de Goa. Per sota 

d’aquesta laterita es troben els dipòsits de 

mineral de Fe. L’ hematita i magnetita  seran  els 

principals minerals del Fe , seguit per la limonita i 

goethita. (Fernandes, 2009) 

 

Els dipòsits de minerals de Fe es troben a prop de 

la superfície sobre el nivell d’aigua subterrània a 

l’horitzó de la fil·lita rosa, gràcies a la concentració 

residual d’hematita , magnetita i quarsita ( d’edat 

Pre-Càmbrica) i en part a causa de la substitució 

de la fil·lita per òxid de ferro. 

 

L’origen del Fe ve determinat per la seva diposició  

en llacs interiors superficials. L'aigua dolça es 

considera un vehicle per al transport de sílice i 

ferro des  de l'escorça a la capa laterítica. Es creu 

que l'ambient en aquell moment (finals del 

Proterozoic) havia estat ric en diòxid de carboni, 

nitrogen i deficient en oxigen. Més tard, quan la 

vida va aparèixer,  la fotosíntesi va fer possible 

l’alliberament d’oxigen.  A més, un període de 

deposició intensa va ser precedit per un llarg 

període d'acumulació de ferro dissolt i sílice a la 

conca sedimentària. Aquest oxigen es va combinar 

amb el ferro dissolt i llavors va precipitar, donant 

lloc a la formació de  les bandes riques en FeLes 

reserves totals de ferro són de  920 milions de 

tones (713 d’ hematita i  207 de magnetita). Si se 

segueix amb aquest ritme d’extracció de 30 

milions de tones per any, en 20 anys les reserves 

s’hauran exhaurit. (Venkatesan, 2012) 

 

Hidrologia  

Els nou grans rius de Goa són Tiracol, Chapora, 

Baga, Mandovi, Zuari, Sal, Saleri, Talpona, 

Galgibag. Els principals són el Mandovi i Zuari, ja 

que drenen el 70 % de l’àrea geogràfica total 

(Goaenvis, 2005).  

 

Encara que al voltant del 8570 MCM es recullen 

en els rius, gairebé 8.436 MCM va al mar. Aquest 

fet és degut a les fortes pendents i a les longituds 

curtes del rius que fan que l'aigua corri 

ràpidament cap al  mar. (Chachadi, 2009) 

L’ enfonsament de pous a les zones urbanes i 

polígons industrials ha estat un assumpte de gran 
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preocupació.  Fins ara hi  han  4.620 pous 

excavats. (Chachadi, 2009) 

 

La principal font de recàrrega de les aigües 

subterrànies és del monsó. Els estudis en els 

cinturons al·luvials costaners indiquen que la 

recàrrega d'aigua subterrània  es fa a un ritme 

molt més ràpid a causa de l'alta permeabilitat dels 

sòls superficials. 

 

L'aigua de cinturó miner s'emmagatzema en dos 

principals  tipus d'aqüífers: A la part superior, la 

capa laterítica, la més extensa de la zona, ha estat 

molt explotada causa de la mineria i altres 

activitats humanes. Es tractaran d’aqüífers 

confinats i no confinats. La segona és la formació 

de mineral de ferro en pols a les profunditats. El 

ferro en pols és molt porós, permeable i 

completament saturat amb aigua . Es tractarà d’ 

un aqüífer confinat. (CGWB, 2010) 

 

Impactes 

La mina contribueix a la contaminació de l’aire 

sobretot pels processos d’operació minera, 

formant partícules en suspensió (pols). També el 

transport del Fe en camions causarà la formació 

de gasos ,com diòxid de sofre , òxids de nitrogen i 

monòxid de carboni. 

 

Tant els sorolls com les vibracions, són efectes 

inevitables de les operacions mineres sobretot a 

la fase de perforació i voladura. 

 

Els impactes més significatius a causa de la 

mineria són els efectes sobre la qualitat de l'aigua 

i la disponibilitat dels recursos hídrics. L'activitat 

minera provoca la destrucció total dels cossos 

d'aigua, ja que 300 mines es troben al voltant 

d’ells.  Actualment, les mines actuen per sota del 

nivell freàtic , provocant que els pous quedin secs. 

L'aigua en els cossos d'aigua propers es contamina 

a causa de la lixiviació de la sobrecàrrega dels 

dumps. Per una altra banda, es produeix una gran 

escorrentia superficial pel monsó, fet que farà que 

els rius estiguin plens d’una gran  quantitat de 

sòlids en suspensió. 

 

El sòl, en aquest cas també es pertorbat. Les 

activitats mineres contribueixen a una forta erosió 

del sòl, pèrdua de compactació i fertilitat i la capa 

superior del sòl es eliminada. Especialment en les 

zones de pendent on es troben les excavacions 

mineres, no només  es danya l’àrea excavada, sinó 

que les terres del voltant  es veuen afectades, 

causant esllavissades de terra i desestabilització 

de talussos. 

 

Per concloure aquest capítol, es pot veure que 

l’activitat minera suposa  impactes molt negatius i 

tant els recursos hídrics com el sòl i l’aire es 

veuran malmesos degut a la mineria .  El fet de 

que el clima sigui monsònic, i hagi fortes pluges, 

induiran a que es produeixi una forta escorrentia 

superficial i hagi una mobilització ràpida de 

partícules sòlides provinents de la mineria. 

Gràcies  a la geologia de Goa, la formació dels 

dipòsits de Fe es veu afavorida. 

 

Medi biòtic de Goa 

 

Quan hom pensa en Goa, el primer que li ve al cap 

són les platges i les palmeres. Però, Goa realment 

es caracteritza per tenir un complex mosaic 

ecològic.  Per entendre aquesta realitat biòtica, en 

aquest capítol, primerament es descriuen  les 

principals ecozones, s'identifica la flora i fauna 

més comuna i es les prinfigures de protecció. 

Posteriorment es relaciona la minera de ferro amb 

el context biòtic de l'estat, per finalment poder 

avaluar les pressions i els impactes derivats que es 

generen sobre les poblacions de flora i fauna de 

Goa, per poder determinar quines són les 

conseqüències de la mineria al medi biòtic.  

 

Ecozones de Goa 

A l'est de Goa s'hi localitza la serralada dels 

Western Ghats on es troba  la millor  

representació dels boscos tropicals de fulla 

perenne del món (Gadgil et al, 2011) i un elevat 
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nombre  d'espècies animals i vegetals, de les quals 

moltes són endèmiques.  Els Western Ghats tenen 

un gran valor biològic i econòmic, degut als 

múltiples serveis ecosistèmics que proporcionen. 

La regió central de l'estat està dominada per 

altiplans, que tenen una escassa vegetació a la 

part superior i boscos caducifolis humits i 

plantacions d'anacards als pendents més suaus. Al 

voltant dels rius Mandovi i Zuari s'estenen planes 

al·luvials molt fèrtils on s'hi localitzen les 

principals plantacions d'arròs i d'arbres fruiters. 

Tambñe s'hi formen aiguamolls, importants 

ecològicament per la gran quantitat d'ocells que 

hi nidifiquen (Alvares, 2002).  La costa de Goa, a 

part de les platges, té una gran franja d'estuaris 

amb manglars. 

Flora i Fauna 

La massa forestal de Goa cobreix el 38% de l'àrea 

de l'estat (Forest Survey of India, 2011). El tipus 

dominant de vegetació és el bosc tropical  humit 

caducifoli mixt. Altres tipus minoritaris són el bosc 

humit caducifoli secundari, el bosc semi-perenne, 

el bosc semi-perenne laterític i el bosc humit 

perennifoli.  Les espècies arbòries predominants  

són Terminalia tomentosa, T. paniculata i Xylia 

xylocarpa (Goa Forest Department, 2010).  

 

Per la influència dels Western Ghats i la gran 

varietat de mosaics ecològics, la fauna de Goa és 

molt diversa i endèmica, tal com el llangardaix 

Cnemaspis goaensis, que està críticament 

amenaçat (Zoological Survey of India, 2012).   

 

Àrees protegides  

A Goa hi ha un National Park (NP) i sis Wildlife 

Sanctuaries (WLS) que protegeixen una petita 

àrea de manglars i  els Western Ghats en la 

gairebé la seva totalitat, creant un corredor 

biològic entre Maharashtra i Karnataka, que 

permet la lliure circulació d'espècies, com el tigre 

(Gadgil et al, 2011). Així doncs, el 62% de l'àrea 

forestal de Goa està protegida, corresponent al 

20.4% del total de l'àrea estatal. També cal 

destacar la conservació i protecció no 

governamental mitjançant els Sacred Groves 

(boscos sagrats), tradicionals arreu de l'índia 

degut a la veneració de la natura.  

 

Relació medi biòtic i activitat minera de Goa 

Tal i com s'ha introduït al primer capítol, Goa té 

700 km2 d'àrea minera que s'estén de nord a sud 

localitzant-se a les regions d'altiplans laterítics i al 

costat dels Western Ghats (veure Figura 1). 

Segons el Central Empowered Commitee, un total 

de 51 llicències mineres es troben a dins o a 

menys d'1 km de l'àrea protegida dels Western 

Ghats. Actualment a Goa no hi ha delimitada cap 

buffer zone (zona d'amortiguament) al voltant 

dels WLS i el NP, violant la llei Wildlife Protection 

Act, 1972. Això causa un augment de l'efecte vora 

als límits de les àrees protegides  i una disminució 

de l'eficiència de protecció.  

 

Alvares i Saha han calculat que almenys unes 2000 

ha de bosc han estat afectades per la mineria i 

que un 1.8% de l'àrea geogràfica de Goa està 

ocupada per llicències mineres (Alvares and Saha, 

2008).  

 

Impactes de la mineria de ferro en el medi 

biòtic  

Algunes operacions de la mineria generen efectes 

negatius a poblacions d'animals i plantes de Goa, 

alterant conseqüentment a tot l'ecosistema. Les 

principals pressions venen donades pels canvis en 

l'ús del sòl, com la desforestació, que genera 

efectes perjudicials en cadena. La pèrdua de la 

coberta vegetal suposa, en primer lloc, la pèrdua 

directa de les comunitats de flora i la destrucció 

dels hàbitats dels animals de la zona implicada, 

obligant-los a migrar. En segon lloc, es produeix la 

fragmentació del medi, disminuint la connectivitat 

ecològica entre els hàbitats i aïllant les poblacions. 

Com a conseqüència, la probabilitat de 

supervivència d'aquelles poblacions més 

afectades disminueix, podent arribar a l'extingir-

se localment. A la llarga, podria suposar la pèrdua 

de biodiversitat global, en cas de les espècies 

endèmiques.  
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Les voladures i el constant transport del mineral,  

produeixen  soroll i vibracions que afecten 

bàsicament a la fauna, provocant alteracions 

fisiològiques i canvis en el comportament. Com a 

resultat, disminueixen les capacitats 

comunicatives i augmenten els episodis d'estrés, 

afectant a la reproducció i a l'alimentació dels 

individus, provocant un descens poblacional. En 

cas que una població no arribi al nombre mínim 

viable d'individus,  davant variacions a l'atzar en la 

reproducció, en la genètica o en els fenòmens 

ambientals, podria arribar a extingir-se, en cas 

que no migrés a una altra regió on pogués 

assentar-se amb èxit.  

 

L'extracció i el transport del ferro augmenten la 

concentració de partícules en suspensió a l'aire, 

generant pols. La pols es diposita sobre les fulles 

més properes a la mina i a les carreteres. per una 

banda,  provoca canvis en les propietats òptiques 

de les fulles disminuint l'absorció de la llum i, 

d'altra banda, obstruint els estomes dificultant 

l'intercanvi de gasos. Com a conseqüència, les 

plantes efectuen una fotosíntesi ineficient, 

retardant el seu creixement i donant lloc a 

problemes reproductius. A la llarga això pot 

canviar l'estructura i composició de les poblacions 

vegetals afectades, provocant alteracions en els 

patrons alimentaris dels animals i resultant en un 

canvi en la comunitat biòtica. Tanmateix, durant 

l'estació plujosa, aquest impacte no té lloc.   

 

Un altre problema és l'alteració qualitativa i 

quantitativa de l'aigua. Per un costat, els canvis 

químics en la composició de l'aigua afecten a la 

biota aquàtica causant la disminució de les taxes 

reproductives i/o de creixement dels individus o 

causant directament la mort per intoxicació. Un 

altre impacte ve donat per l'augment de les 

partícules sòlides en suspensió, que enterboleix 

l'aigua provocant canvis en la temperatura de 

l'aigua i disminuint la concentració d'oxigen, cosa 

que redueix l'activitat fotosintètica dels 

organismes. La terbolesa també afecta a la 

visibilitat dels animals aquàtics alhora de caçar i 

relacionar-se. Els principals rius afectats són el 

Mnadovi i el Zuari. Per un altre costat, el canvi o 

disminució del curs d'aigua comporta problemes 

de sequera. Tots aquests fenòmens afecten 

directament a la supervivència dels organismes 

aquàtics. 

 

Una altra pressió per a la fauna són les 

infraestructures linears (carreteres i vies de tren) 

que travessen i fragmenten les zones boscoses, 

augmentant el risc d'atropellament d'aquells 

animals més vulnerables, com els amfibis i els 

rèptils.  

 

Com s'ha analitzat, la majoria de processos miners  

comporten una disminució de les poblacions 

locals de flora i de fauna. Una davallada 

poblacional contínua en una mateixa zona pot 

comportar l'extinció de l'espècie en la regió en 

qüestió. Per espècies endèmiques, rares,  petites i 

en perill, això és un problema molt greu i pot 

suposar una extinció global. La pèrdua d'espècies 

provoca canvis en l'ecosistema sencer, ja que tots 

els elements estan interrelacionats. 

 

Goa, tal i com s'ha pogut demostrar, és una regió 

biològicament molt rica. Per això, cal que es 

protegeixin amb polítiques de gestió adequades 

aquelles zones que compleixin uns criteris com: 

riquesa d'espècies, endemisme, vulnerabilitat, 

serveis ecosistèmics, etc. Centrar-se en la 

protecció dels hàbitats és una manera eficient de 

protegir una gran quantitat d'espècies.  A part 

d'això, també cal tenir en compte els serveis 

ecosistèmics que proporcionen les ecoregions, 

dels quals l'economia de l'estat en depèn, com la 

producció de fusta, les pesqueries dels rius, les 

plantes medicinals, etc.  

 

Societat i Salut  
 

En aquest apartat s’analitza la societat Goana i els 

efectes de la mineria sobre les persones i el seu 

entorn com ara l’agricultura i l’aigua.  
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La societat Goana és força diferent a la resta de la 

Índia.  Analitzant diferents indicadors demogràfics 

i socials, s’observa que la taxa de creixement és 

molt petita, similar a l’europea, la qual cosa indica 

que té un ritme de creixement desaccelerat en 

comparació amb els països en desenvolupament.  

 

La mortalitat infantil és  8,71‰ (Government of 

Goa, 2011), que coincideix amb la de Catalunya 

l’any 1987, la natalitat és 14,52‰ (Government of 

Goa, 2011) una xifra baixa en comparació la 

mitjana de la Índia que és d’un 22,5‰ (Index 

Mundi, 2012). La taxa de fertilitat curiosament és 

1, és a dir un fill per dona, es tracta d’una taxa 

molt baixa que no assegura el creixement natural 

de la població i és una dada més aviat típica en 

països desenvolupats, ja que en els països en 

desenvolupament la fertilitat sol ser més elevada, 

precisament la mitjana de la Índia és 2,6 (Index 

Mundi, 2012). La mortalitat a la Índia actualment 

és similar a la de Catalunya, entre 7 i 8‰ (Index 

Mundi, 2012 i IDESCAT, 2012). Com a últim 

indicador demogràfic ens fixem en la proporció de 

sexes (homes/dones) total i al néixer que són 1,08 

i 1,12 respectivament (Government of India, 

2011). A la resta de la Índia, la diferència entre 

sexes és més pronunciada, per tant podríem dir 

que a Goa, les pràctiques d’avortament selectiu i 

infanticida, causades per la preferència del fill 

baró, han anat disminuint. 

 

Pel que fa a l’analfabetisme quasi està eradicat, el 

87,40% (Government of Goa, 2011) de la població 

és alfabeta, si segueix el mateix ritme que fins ara, 

en 10 anys probablement tingui una taxa 

d’alfabetització igualada als països desenvolupats.  

A més a més, la renta per càpita a Goa és dues 

vegades més gran que la mitjana de l'Índia, però 

la riquesa està mal distribuïda, com més a 

l’interior, la gent és més pobre, tanmateix però, 

en cap cas igualen la pobresa que s’observa en els 

Estats de l’interior de la Índia.  

 

És interessant fixar-se en l'Índex de 

desenvolupament humà, el qual situa a la Índia en 

la posició 136, dins la categoria de IDH baix. Dins 

de la Índia, Goa es troba amb un 0,62 (HDI mitjà) 

(Government of India, 2011-12) en la quarta 

posició i lluny encara d’assolir un alt nivell de IDH. 

Això indica que tot i ser un estat ric, no s'inverteix 

prou en polítiques de benestar social (seguretat 

social, educació, formació, etc.).  

 

És important ser conscient de la distribució 

desigual de la població. Tot i ser un Estat tant 

petit, hi ha molta diferència de densitat entre la 

costa i l’interior (Figura 2). Els dos talukas 

d’interior on es troba l’àrea i les mines estudiades, 

són Quepem i Sanguem. Quepem s’estén d’est a 

oest (de l’interior a la costa) i per tant la seva 

densitat es compensa entre ambdós parts, però 

Sanguem és una regió totalment rural i la més 

gran de Goa, i té una densitat de 77 hab./km2, la 

qual en comparació als altres talukas no és 

proporcional.  

 

Mineria i societat 

En el sector miner existeixen quatre perfils de 

treballadors, els quals es diferencien per nivell 

d’estudis i salari. En primer lloc, els alts càrrecs 

estan ocupats principalment per homes i algunes 

dones, ambdós amb carreres universitàries. En 

segon lloc, hi ha els tècnics de laboratori, que 

principalment són dones amb carreres 

universitàries, les dones no poden realitzar feines 

dures n’hi fer torn de nit. En tercer lloc els 

treballadors que operen a l’exterior, és a dir 

directament a la mina portant la maquinària, són 

homes. Finalment, els conductors de camions que 

en la seva majoria són treballadors autònoms i 

immigrants procedents de Bihar. Actualment els 

autònoms es troben en una situació de risc, ja que 

no treballen i per tant no cobren, i molts estan 

tornant a casa.  

 

El sistema de castes en el món laboral 

La qüestió de les castes, en el treball, és molt 

incerta. Durant l’estada a Goa, les persones 

entrevistades no van donar importància a les 

castes. Van explicar que el sistema de castes a 
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Goa ha perdut pes. Avui dia és un sistema de 

classificació important, però les velles "regles" ja 

no es compleixen. La classificació per castes no 

està vinculada al nivell de renta, de manera que 

una persona pertanyent a la casta més baixa no 

implica que sigui una persona pobre. Pel que 

sembla, a Goa, les castes no són una barrera per 

accedir a una feina. No obstant això, els 

pertanyents a castes superiors, els Brahmins i 

Kshatriyas, es troben en una posició privilegiada ja 

que sempre han estat a la part superior de la 

societat. Per contra, les castes baixes, han hagut 

de lluitar molt per poder accedir a llocs de treball 

que per naixement no els hi corresponien.  

 

Conscienciació ambiental 

Ens vam trobar amb un problema a l’hora de 

preguntar a la gent sobre que pensava respecte la 

mineria i la seva afectació en el medi. Per una 

banda, les persones que treballen a la mina o en 

feines relacionades com ara els transportistes de 

mineral, no expressaven la seva opinió. 

Segurament, com que la mineria és del que ells 

viuen i amb la actual situació, no volien parlar 

sobre aquest tema. Per altra banda, les persones 

que viuen a prop de les mines (20% de la població 

de Goa) i qui per tant en pateix els efectes, és 

conscient dels danys al medi ambient. Veuen com 

l’agricultura està en declivi a causa dels sediments 

provinents de les mines que malmeten els camps, 

veuen com els pous i fonts d’on abans treien aigua 

potable cada vegada baixa menys aigua o ja estan 

secs, i ells mateixos pateixen els efectes en la seva 

salut. Ens preguntem quins grups socials són més 

ecologistes (o anti-ecoogistes)  

 

Els impactes de la mineria en la salut 

Cert és que no s’han realitzat grans estudis a Goa 

per estudiar l’afectació de la mineria en la 

societat, no obstant, després de la realització de 

l’estudi i l’observació in situ dels impactes, no 

seria arriscat afirmar que la mineria comporta 

més problemes que beneficis a la societat.  

 

El problema principal que genera l’activitat 

minera és la gran quantitat de pols que produeix 

tant dins com fora el recinte miner. A la pols hi ha 

grans concentracions PM10, que són partícules 

respirables. Aquestes partícules són les 

responsables dels principals efectes en la salut, el 

seu lloc de deposició determinar la resposta 

clínica.  És important entendre que les poblacions 

de les zones mineres estan en risc de 

desenvolupar malalties respiratòries. Les persones 

que treballen a les mines i en feines 

complementàries, estan exposades a nivells molt 

elevats de partícules material suspeses respirables 

(RSPM) seguidament de les persones que treballes 

fora del recinte miner, en ambdós casos el nivell 

de RSPM és el doble dels 150µg/m3 permesos en 

àrees industrials.  

 

Segons un estudi elaborat per el The Energy i 

Resources Institute (TERI), l’any 2006, les 

principals afectacions es produeixen en els ulls, la 

pell i en el sistema respiratori. S’ha vist que l’edat, 

l’educació i el tabaquisme són variables 

estadísticament significants en quan a la 

notificació de malalties de les vies respiratòries 

inferiors. A més a més, la distància de la casa a la 

carretera també és una variable estadísticament  

significativa, ja que el continu pas de camions 

transportant el mineral de ferro, els quals no van 

tapats van deixant anar grans quantitats de pols. 

A la zona de les carreteres, el risc de desenvolupar 

una disfunció pulmonar és nou vegades més gran 

en relació als pobles que estan més apartats de 

les mines.   

 

Un altre problema que afecte a les persones és el 

soroll. Les persones que treballen a les mines 

pateixen diàriament el soroll de la maquinària i de 

les plantes de tractament de mineral. I les 

persones que viuen a prop de les mines han de 

patir el pas de camions durant tot el dia i nit ja 

que no compleixen la normativa de circulació de 

vehicles pesants dins dels pobles. El soroll afecta 

al benestar de les persones, davant l’exposició 

perllongada a una font de soroll, el sistema 
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auditiu pateix, encara que aquest sigui baix. La 

contaminació acústica afecta no només a l’oïda 

sinó que també pot provocar efectes psicològics  i 

fisiopatològics.  

 

Els efectes de la mineria a l’agricultura i a la 

disponibilitat d’aigua 

La mineria ha comportat una important 

disminució del sector agrícola. Per una banda, 

moltes persones han abandonat el camp per anar 

a treballar a les mines ja que el sou és més elevat, 

i per altre banda, l’acumulació de sediments 

provinents dels dumps inunden els camps d’arròs i 

les masses d’aigua. Segons els agricultors 

entrevistats, l’acumulació de llims en els cossos 

d’aigua i camps és l’arrel dels problemes de 

l’agricultura. La deposició de sediments en els 

camps durant varis anys ha comportat varis 

impactes com ara la baixa fertilitat del sòl, la 

reducció de la capacitat de retenció d’aigua del sòl 

i la manca d’aigua disponible. Encara que alguns 

dels problemes es podrien resoldre aplicant 

fertilitzants i utilitzant bombes per el 

subministrament d’aigua, aquestes mesures farien 

augmentar molt el cost de de producció. Els 

agricultors consideren que no és una bona opció 

ja que el cultiu d’arròs no és molt lucratiu i en 

general és per l’autoconsum, i per això molts 

agricultors han deixat el camp i ara compren 

l’arròs al mercat ja que els hi surt més barat.  

 

Pel que fa a la disponibilitat d’aigua, els pobles 

propers a les mines tenen greus problemes 

d’aigua potable, ja que les fonts i els pous d’on  

extreuen l’aigua per beure i cuinar cada vegada 

estan més secs o l’aigua més bruta. A més a més, 

s’ha detectat casos de malalties relacionades amb 

la contaminació de l’aigua, com ara trastorns 

digestius i manganisme.   

 

Per concloure, és important ressaltar que en l’inici 

de la indústria minera aquesta activitat sembla 

quelcom positiu ja que va donar feina i va donar la 

oportunitat de creixement a pobles deprimits 

econòmicament, però amb el temps s’ha vist que 

és un sector que no crea nous llocs de treball i que 

per contra els impactes negatius que genera tant 

en la salut,  el sector agrícola, en els cossos 

d’aigua potable i el medi ambient en general, 

necessitaran molts anys per recuperar-se i 

l’activitat minera és efímera i no compensa tot el 

dany causat a la societat i el medi ambient.    

 

Fluxos de materials 
 

Abans de redactar aquest capítol, gràcies al 

coneixement adquirit durant el treball de camp, 

així com les entrevistes amb profunditat amb els 

principals actors implicats, els investigadors van 

ser conscients dels paràmetres necessaris a 

estudiar.  

 

L’objectiu d’aquest capítol és donar una visió del 

metabolisme social a Goa a més a més del 

funcionament de  les mines de ferro i els seus 

impactes sobre el medi ambient, tot i que no són 

analitzats directament en aquest apartat. 

 

Goa, un dels Estats més petits de la Índia, 

presenta un  comportament molt especial pel que 

fa el seu patró d’extracció. La DE (Extracció 

Domèstica) ens servirà per mesurar l’extracció 

aparent a Goa (Sight et al, 2012). Per aquest 

motiu un cop analitzada , ens és útil per explicar 

alguns usos especials dins els territori com el del 

mineral de ferro. El resultat és una extracció 

elevada de materials provocat per l’exportació del 

100% del ferro al exterior. 

 

Seguidament es proposa fer una diagnosis de la 

mineria a Goa. Com és molt difícil estudiar tots els 

casos, els autors varen decidir centrar-se en Codli, 

propietat de Sesa Goa, una de les mines que més 

produeix dins l’estat amb 7 milions de tones per 

any. 

 

Hi ha diferents seccions que son estudiades dins el 

sistema mina. Primerament s’analitza l’exploració 

d’una mina on es descriuen els mecanismes 

utilitzats, així com quins són els criteris per decidir 
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si l’explotació serà viable o bé quin és el temps i 

les eines necessàries per instal·lar la mina. Amb 

tota aquesta informació es pretén introduir 

conceptes bàsics relacionats amb la mineria de 

ferro.  

Seguidament es desglossen els principals 

processos d’extracció per a la mina de Codli. A 

més a més, el tractament físic del ferro també és 

analitzat, on la planta de processament és la via 

més important alhora de produir el mineral. Al 

mateix temps, el procés en sec també és descrit i 

es realitza paral·lelament al humit. El transport 

també està inclòs en aquest apartat ja que, encara 

que no té una relació directe amb l’elaboració del 

ferro, és important per entendre el consum 

d’energia de la mina.  

 

En relació a altres usos dins la mina, l’última part 

de la diagnosi es centra en determinar el consum 

d’energia, d’aigua i la generació de residus. És 

importat quantificar aquests apartats perquè 

permet al lector tenir una idea de la magnitud de 

l’activitat. Energèticament la mina de Codli 

consumeix 1,039.51 TJ/any comptant fluxos 

directes i indirectes. Respecte els residus 

generats, uns 8,160,000 tones/any que juntament 

amb els 10,500,000 m3/any d’aigua consumits fan 

que la pressió sobre el territori sigui molt gran.    

 

Finalment, el autors comparen DE de Goa amb el 

d’Equador (veure Figura 3) amb l’objectiu de 

trobar alguns patrons similars en el consum, a 

més a més  d’intentar explicar el comportament 

extractiu de Goa. Si observem el DE per Goa, a 

cada habitant li correspon unes 28 tones de 

ferro/habitant/any mentre que si ens fixem en el 

recurs més important per Equador, biomassa, 

nomes suposa unes 3 tones de 

biomassa/habitant/any. Aquest fet ens serveix per 

demostrar com és d’elevada l’extracció de 

materials per l’estat Indi. Per tant es pot dir que 

per un costat Equador i Goa basen el seu consum 

a partir de l’extracció del seus recursos. D’altra 

banda, Goa presenta una extracció força inestable 

i una forta dependència amb el mineral de ferro 

que Equador ha estabilitzat, on els productes 

petrolífers i la biomassa presenten el pes més 

important. 

 

Per acabar es planteja l’opció d’instal·lar una 

fàbrica d’acer en comptes d’exportar tot el ferro 

colat (pig iron) a l’estranger. Per aquest apartat el 

transport i la potència necessària han estat 

calculats. Els resultats obtinguts demostren que 

transformar el ferro colat en acer consumeix 7.5 

vegades més que exportar-lo a altres països. Tot i 

que els investigadors creuen que a la llarga pot ser 

més viable instal·lar la fàbrica d’acer, ara mateix 

és més car energèticament.   

 

Aspectes econòmics 
 

En aquest capítol es presenten  els aspectes 

econòmics de la mineria de ferro a Goa. 

S’estudien dues parts:  primer una visó general de 

l’economia de Goa, concretament els aspectes 

relacionats amb la minera; i en segon lloc es 

discuteix un anàlisi cost benefici que ha estat 

criticat per diferents autors. Quin lloc ocupa la 

mineria en l’economia de Goa? Quantes tones 

s’exporten i es produeixen a Goa? Quines són les 

principal companyies de ferro? Els beneficis 

socials de la mineria són majors que els costos 

socials? És possible orientar el desenvolupament 

de Goa cap a altres activitats econòmiques més 

sostenibles? Diferents preguntes s’han plantejat 

per tal de poder entendre el context econòmic de 

la mineria de ferro i els efectes que aquesta 

activitat genera a la societat i el medi de Goa.  
 

La mineria en països subdesenvolupats és sovint 

sinònim de pobresa com a conseqüència dels 

impactes ambientals que genera l’activitat. L’estat 

de Goa amb un PIB per càpita dues vegades més 

gran que el PIB per càpita del país, és un dels 

estats més petits i més rics de l’Índia. 

(Government of Goa, 2011). El sector terciari 

domina l’estructura econòmica de Goa en la 

comptabilitat del PIB, seguit pel segon i el primer 

sector en últim lloc. L’activitat mineria del ferro  

que contribueix en un 5% del PIB de Goa ocupa un 
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lloc més important econòmicament si tenim en 

compte les actives indirectes que comporta 

l’activitat, principalment el transport. Per altra 

banda, les activitats tradicionals com l’agricultura i 

la pesca han anat disminuint en els últims anys. 

(Government of India, 2007). 

 

El mineral de ferro és 100% orientat a l’exportació 

amb la Xina com a principal comprador. Les 

exportacions, les quals han estat incrementant 

des de l’any 1970 amb una quantitat del 10 

milions de tones, han continuat augmentant des 

d’aquell moment fins el seu màxim l’any 2010 

amb 54,5 milions de tones exportades. (GMOEA, 

2006). No obstant, en els últims anys les 

exportacions han disminuït com a conseqüència 

de les restriccions polítiques sobre la mineria a 

Karnataka i  Goa principalment.  

 

El preu del ferro va experimentar un increment 

considerable l’any 2007-2008 degut a l’elevada 

demanda de la Xina d’aquest mineral. No obstant, 

des del febrer de 2011 els preus han començat ha 

disminuir respecte els preus elevats dels 2007-

2008 com conseqüència de la lenta expansió de la 

indústria d’acer a Xina i la lenta activitat industrial 

a Europa i als EE.UU en els últims anys. (Index 

Mundi, 2012). L’Índia ocupa el quart lloc com a 

principal país productor de ferro i el tercer lloc 

com a principal exportador en el mercat global tot 

i que en aquests últims anys la quantitat de ferro 

produïda i exportada ha disminuït 

considerablement. (Brown TJ et al,2007-2011).  

 

Sesa Goa, empresa principal productora de ferro 

de l’estat forma part de la companyia  “Vedanta 

Resources” la qual té la seva seu a Londres, 

Anglaterra. La companyia exporta el 50% del ferro 

exportat des de Goa i produeix al voltant del 35% 

del ferro produït a l’estat. (Sesa Goa, 2012). A més 

a més, l’empresa té altres projectes a Àfrica amb 

l’objectiu de seguir explotant quan el ferro a Goa 

s’hagi exhaurit. 

 

L’Anàlisi Cost Benefici publicat pel NCAER 

(National Council of Applied Economic Research) 

ha estat criticat per diferents autors degut a la 

mancança d’estudis científics relacionats amb els 

impactes generats per la mineria i la falta de 

consens en la valoració monetària dels costos i 

beneficis de l’activitat. No obstant, d’acord amb 

els autors que han criticat l’anàlisi i els autors 

d’aquest treball, existeixen suficients evidències 

per posar en dubte els resultats obtinguts pel 

NCAER el qual conclou que els beneficis socials de 

la mineria són majors que els costos socials.  

 

Segons els autors del treball, des de que la 

indústria de ferro té un paper important a l’estat 

de Goa, el ferro és un recurs no renovable i els 

impactes generals al medi i a la societat són 

evidents, una altra forma de desenvolupament 

econòmic en lloc de l’activitat mineria és 

necessària per l’estat de Goa. Una altra manera de 

pensar sobre quin és el model de 

desenvolupament a Goa s’ha de considerar per tal 

de centrar les activitats econòmiques en aquelles 

activitats que tinguin menys impactes negatius 

sobre el medi i la societat i a més que puguin 

seguir desenvolupant-se al llarg dels anys. Un 

exemple d’aquestes activitats podrien ser utilitzar 

les oportunitats econòmiques que genera 

l’ecoturisme o tornar a potenciar les activitats 

tradicionals com la pesca i l’agricultura.      

 

Política i gestió ambiental 

 

El sisè capítol d’aquest informe tracta sobre la 

política i la gestió ambiental de la mineria ferro a 

l’estat de Goa. L’objectiu és comprendre la 

causalitat de la clausura de l’activitat minera per 

part del Tribunal Suprem indi. Per aconseguir 

entendre-ho, la línia argumental lògica seguida ha 

estat la següent: 

 

Inicialment, i per tal de comprendre l’origen de 

l’actual estructura política i de gestió ambiental, 

és explicada breument la història de la mineria a 

Goa. Abans de la seva annexió a la Índia, molts 
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règims van dominar aquest territori des de l’edat 

de pedra, incloent els britànics. Tot i així, només el 

Imperi Portuguès influí de forma decisiva en la 

cultura i política de Goa. Després de la Segona 

Guerra Mundial aquest imperi inicià a Goa  

l’explotació minera de ferro a gran escala, gràcies 

a la creixent demanda de ferro de països 

derrotats, com per exemple Japó. (Alvares, 2002) 

 

Precisament fou aquesta influència portuguesa la 

principal causa del naixement d’una elit formada 

per aquelles primeres famílies locals que van 

rebre les primeres llicències mineres i que 

actualment conformen un sector molt poderós e 

influent en el marc polític i social de l’estat.  

 

Aquest nou lobby ha fet palès el seu poder tant en 

el planejament territorial com en la legislació i 

polítiques ambientals, afavorint en tot moment, 

és clar, al gran negoci de la mineria. Malgrat la 

Índia sempre ha fet un esforç a nivell nacional 

d’implementar les tècniques occidentals de gestió 

ambiental dels recursos i l’entorn natural, a Goa, 

com en altres estats miners del país, no sempre 

ha estat possible aplicar un control estricte sobre 

el terreny del compliment de totes les premisses 

previstes a la normativa. 

 

A continuació, un cop contextualitzat el marc legal 

i de gestió del medi i de la mineria han estat 

descrits els principals actors involucrats en la 

mineria a Goa i la seva clausura.  

 

Un cop classificats segons tres variables (Poder, 

Influència i Vulnerabilitat)  en un diagrama de 

Venn, hom pot comprendre fàcilment quins són 

els protagonistes d’aquest afer:  

 

El lobby miner com a principal perjudicat per 

l’ordre del Tribunal Suprem, impotent davant un 

poder central superior, tot i no haver perdut el 

seu poder influent sobre la presa de decisions de 

l’estat gràcies a la seva capacitat de pressió a 

l’administració en termes econòmics i, fins i tot, 

polítics. 

 

La fundació Goa Foundation, liderada pel Sr. 

Claude Alvares, ha esdevingut una peça clau en 

aquest trencaclosques gràcies a la seva 

perseverança i empenta en increpar als governs 

estatal i central sobre les irregularitats dutes a 

terme per la indústria minera. 

 

El govern central, amb el Sr. Manohar Parrikar 

com a primer ministre, es troba en una situació 

molt compromesa. Per una banda no vol 

perjudicar al poderós lobby miner però està 

obligat a escoltar al poble agreujat per les males 

pràctiques d’aquesta indústria, alhora que ha de 

seguir les ordres dictades pels organismes 

centrals. 

 

Finalment, es presenta una síntesi de la causalitat 

de la clausura de la mineria a Goa. Malgrat durant 

les darreres dècades del segle XX la consciència 

ambiental de la població de Goa va despertar 

despertar envers la mineria, no fou fins el 2010 

quan aquesta fou investigada en alguns estats de 

la Índia per la Comissió de Justícia M. B. Shah. Al 

març de 2012 precisament es féu públic el seu 

informe sobre Goa en què es constataven unes 

pèrdues en els ingressos estatals a causa de la 

mineria il·legal d’un total de 350.000.000 rupies, 

entre moltes altes ilegalitats. (Shah Commission 

2012) 

 

La pressió que exercí aquest informe sobre les 

infraccions ambientals comeses per l’explotació 

minera obligaren a l’estat a aturar 

momentàniament l’activitat per corroborar la 

veracitat del document. La Goa Foundation no 

desaprofità aquest moment i formalitzà una 

petició escrita a la Cort Suprema sobre els 

impactes de la mineria descontrolada de Goa, 

demanant que aquesta fos prohibida 

definitivament. Inversemblantment el Tribunal 

considerà les raons de la fundació i el 5 d’octubre 

de 2012 ordenà la clausura de tota explotació, 

transport i comerç de ferro a l’estat de Goa per tal 
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de comprovar quines són aquelles mines que no 

compleixen la llei.  

 

Així doncs, la conclusió extreta d’aquest capítol és 

la següent: la definició de gestió, polítiques i 

legislació ambiental està influenciada per més 

factors que van més enllà dels purament tècnics. 

Moltes de les variables estudiades es troben en 

conflicte amb actors d’interessos oposats sobre el 

mateix assumpte. Per tant, és molt difícil 

congregar totes les voluntats en una única solució 

que afavoreixi a la majoria. 

 

 

Conclusions  
 

Integració en un marc DPSIR (“Driving  

forces”, “Pressures”, “State”“Impacts” 

and “Responses”) 

L’anàlisi DPSIR és un marc causal per analitzar i 

descriure les interaccions entre la societat i el 

medi.  

En el marc DPSIR s’estableix una cadena de 

relacions causals, que com hem introduït 

anteriorment, els components són: en primer lloc, 

els detonants, els “motors” (sector econòmic i/o 

activitats humanes) que a través de les 

“pressions” (emissions, residus, etc.) que porten a 

un nou “estat” (físic, químic i biològic), el qual 

comportarà uns “impactes” sobre els ecosistemes 

i/o la salut humana, portant eventualment a les 

“respostes” (socials i polítiques). Les respostes 

poden afectar qualsevol part de la cadena entre 

les dinàmiques i incidències.  

DPSIR de la mineria de ferro a Goa  

La finalitat d’aquest esquema DPSIR (veure Figura 

5) és analitzar totes les relacions causa-efecte que 

sorgeixen de l’activitat minera. L’objectiu es poder 

entendre l’origen dels impactes que aquesta 

activitat genera i veure com la societat i els poders 

polítics han respost. 

 

Integració en Escenaris 

Finalment, a partir de l’anàlisi de les diferents 

perspectives del conflicte de la mineria de ferro a 

Goa i després d’elaborar un diagrama DPSIR, els 

investigadors han dissenyat tres possibles 

escenaris de futur possibles sobre com 

evolucionarà el sector miner i la repercussió social 

i ambiental que suposarà en cada cas. 

El criteri per definir els diferents escenaris es basa 

en la decisió que el Tribunal Suprem dictamini 

sobre el futur de la mineria una vegada finalitzada 

aquesta clausura temporal. Així doncs, són tres els 

rumbs que l’exportació del ferro pot prendre, 

cadascun amb unes conseqüències per l’entorn i 

la societat ben diferenciades.  

És important destacar que la valoració de cada 

criteri que defineix els escenaris ha estat 

elaborada mitjançant la visió de totes les 

disciplines tractades per aconseguir un resultat 

integrador i interdisciplinari. 

Així doncs, el primer escenari considera que la 

clausura de la mineria de ferro esdevingui 

definitiva. Per tant, l’extracció de ferro s’aturaria. 

Tot i així, les companyies podrien seguir exportant 

el mineral als abocadors de dejeccions mineres 

fins que aquestes s’esgotin. Les conseqüències 

d’aquesta interrupció indefinida d’una activitat 

tan intensa en el medi seran ràpidament 

percebudes. Primer de tot, l’àrea més propera a 

les mines experimentaria una millora de la 

qualitat ambiental en tots els aspectes, tan a 

nivell hidrològic de qualitat i abundància de 

l’aigua superficial i subterrània com de la salut 

dels boscos.  

Aquests efectes positius tan immediats serien 

gaudits per la població local millorant la seva 

salut, alhora que veurien dissolts els conflictes 

socials que enfrontaven diferents sectors de la 

societat segons el suport que oferien a les 

companyies. Econòmicament es produiria una 

davallada fins que es trobes una activitat que 

suplís l’absència deixada per la mineria.     



15 
 

El segon escenari seria aquell en què el Tribunal 

Suprem no fos capaç d’imposar cap mena de 

restricció a l’explotació i comerç del mineral de 

ferro i,per tant, el lobby miner prengués el control 

sobre la gestió d’aquest sector a l’estat de Goa 

fomentant una extracció més gran que 40 milions 

de tones l’any. Aquest fet comportaria,és clar, 

efectes devastadors per la societat i els boscos 

dels Western Ghats que patirien un retorna la 

situació anterior a la clausura en què el medi 

quelcom menystingut i que, per tant, patiria un 

retrocés en la seva qualitat i capacitat de 

regenerar-se i aportar serveis ecosistèmics als 

vilatans. Aquests darrers també es veurien 

afectats per la reobertura ja que, malgrat una part 

significativa de la població tornés a treballar en el 

sector, no compensaria  totes les afeccions en el 

benestar i la salut de la gent que viu més a prop 

de les zones mineres. 

Finalment, un darrer escenari proposa un terme 

mig entre els darrers possibles futurs descrits: la 

reobertura de la mineria a Goa però amb un límit 

d’extracció de 20 milions de tones del mineral per 

any. Aquest planejament considera que, a més de 

la taxa màxima imposada d’extracció de ferro, el 

govern és capaç de controlar amb eficàcia el 

compliment de la legislació i polítiques 

ambientals. Tot i que les conseqüències 

immediates de la reobertura de la mineria seran 

percebudes com adverses per la població, amb 

supervisió estricte, aquestes no haurien 

d’extralimitar-se i impedir assolir el benestar tan 

de les àrees forestals com dels habitants dels 

pobles més propers. Els ingressos provinents de la 

mineria disminuirien però no tan com en el cas 

d’una clausura total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Figures 
 

Figura 1: Ecozones, àrea minera i àrees protegides a Goa 
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Figura 2: Densitat de població i àrea minera 
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Figura 3: Extracció domestica de Goa i Equador 

Font: Vallejo, M. (2005) i Llavina Pascual, X. 

 

Figura 4: Esquema dels actors vinculats a la mineria de ferro a Goa  
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Figura 5: DPSIR de la mineria de ferro 
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