DECLARACIÓ DE LA PLATAFORMA CÍVICA PER LA REDUCCIÓ DE
RESIDUS
AMB ELS SUPORT DE DIVERSES ENTITATS DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA I DEL VALLÈS OCCIDENTAL
JA N'ESTEM FARTS, EL MODEL I LA POLÍTICA DE GESTIÓ DE
RESIDUS DEL GOVERN ÈS INSOSTENIBLE, CONTINUISTA I
AGRESSIVA!!!
La política de gestió dels residus i els recursos aplicada fins ara pel
“govern ecologista i d’esquerres” del Departament de Medi Ambient Agència de Residus de Catalunya i el de l’Entitat Metropolitana de Medi
Ambient (EMSHTR), amb un marcat caràcter continuista, està demostrant un
fracàs contundent. Malgrat que la Llei Reguladora de Residus 6/1993 i els
programes de gestió de residus municipals (PROGREMIC), de residus
industrials (PROGRIC) i de residus de la construcció (PROGROC)

fixaven

com a objectius prioritaris la prevenció, reducció i la recuperació dels
residus, el problema continua sense resoldre's.
La passivitat i el sotmetiment de les administracions públiques als
interessos dels grans grups de pressió (dels envasos com Ecoembes) i les
indústries estratègiques (cimenteres, químiques, de gestió de residus, etc.)
que fan negoci a costa dels impactes al medi i a la nostra salut ha estat el
factor determinant en l'augment de la quantitat i toxicitat de la brossa i
els impactes i agressions ambientals i socials que hem de fer front (el
conjunt de les deixalles han augmentat en 10 anys el 48’7% en pes, els
envasos han augmentat un 76% del 1997 a l’any 2005, i solament s’ha
reciclat el 23’4% de la brossa l’any 2005 (el 76% dels residus encara van a
abocadors i incineradores), desprès de més de 13 anys d’aplicació de la Llei
Reguladora de residus a Catalunya!).
El Departament de Medi Ambient i Habitatge està impulsant un model
pervers i antiecològic que continua apostant àmpliament per l’abocament
i

la

incineració

amagades

darrera

de

noves

denominacions

eufemístiques amb perversions del llenguatge com la substitució de
combustibles fòssils per alternatius aplicades la crema de fangs de
depuradora o de pretesa “biomassa” (en realitat pneumàtics, plàstics,

fangs,..) als forns de cimenteres i centrals tèrmiques,. amb la falsa excusa
de

reduir

l’emissió

de

gasos

d’efecte

hivernacle

per

acomplir

als

compromisos derivats del Protocol de Kyoto, o la restauració d'espais
degradats

o

d'extractives

amb

bales

de

residus

dels

ecoparcs

considerant-les “materials inerts” quan això està per demostrar, etc.
Aquest fracàs es tradueix en més agressions a la ciutadania i al medi:

-

impulsant projectes per cremar residus a les cimenteres com ara
fangs, bales dels ecoparcs, farines càrniques, etc., a les cimenteres
catalanes i especialment a l’Àrea Metropolitana com les de Sant Feliu de
LLobregat (CEMEX), de Sant Vicenç dels Horts (Ciments Molins), de
Montcada i Reixac (Lafargue - Asland), a Vallcarca,...., Ja prou contaminat
està l’aire que respirem, fet aquest reconegut pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge quan ha hagut de declarar bona part de l'àrea
metropolitana

Zona d’especial protecció de l'ambient atmosfèric,

la

crema de residus a cimenteres pot representar afegir contaminants
encara més perillosos!

-

Malmetent el territori quan el Consorci del Centre Direccional a
Cerdanyola del Vallès fa especulació urbanística a la Via Verda (amb les
importants afectacions sobre el connector biològic de Collserola i les
conseqüències sobre la seva viabilitat com a Parc Natural) on hi ha més
de set antics abocadors de residus industrials, tòxics i perillosos (amiant,
residus

orgànics)

que

contaminen

aigües,

aire

i

sòl

però

les

administracions implicades no volen que la ciutadania se n'assabenti del
que passa ni informen dels seus projectes, amagant la informació i
negant el dret de la ciutadania a participar de les decisions que cal
prendre per descontaminar la zona i restituir l’espai.

-

Amagant el frau que suposen els Ecoparcs negant el gran fracàs del
model metropolità de gestió de deixalles, el resultat del qual és un baix
nivell de reciclatge (17%), i dels ecoparcs, que han esdevingut macroinstal·lacions de transferència per l'exportació dels residus i dels
seus impactes arreu de Catalunya (Hostalets de Peirola, comarques de
Lleida ...) i d’altres territoris de l'estat espanyol com Múrcia o Alacant. I
Per més abús l'Entitat Metropolitana, l’Agència de Residus de Catalunya i
l’Ajuntament de Cerdanyola autoritzen un nou abocador de bales a
Cerdanyola del Vallès, al costat dels abocadors de la Via Verda, sota
l’eufemisme de restaurar l'argilera Elena.
Tot plegat representa un malbaratament de diner públic en

instal·lacions tecnològicament complexes, que a qui més afavoreix és a les
empreses privades que les construeixen i les exploten!

Davant de tot això arribem a la conclusió que cal un replanteig total del
model de gestió dels residus al Vallès Occidental, a l’Àrea Metropolitana i a
Catalunya. Per contra, el nou programa de gestió proposat per l’Agència de
Residus de Catalunya instaura un model que no prioritza en els fets la
prevenció i la reducció dels residus, ni les recollides selectives de qualitat
(de la brossa orgànica i dels altres residus), sinó que posa tot l'èmfasi en el
tractament de la “fracció resta”

construint més ecoparcs arreu del país,

fomenta la nova forma d’incineració de residus en cimenteres i la nova
forma d'abocar amb l'excusa de la restauració d'extractives amb bales de
residus dels ecoparcs. Tot plegat comportarà més i noves agressions socials
i ambientals!!

La PCRR i les entitats sotasignats denunciem aquesta situació i
declarem que ja estem farts!

1. Tancament dels Ecoparcs: auditories econòmiques i moratòria a la
construcció de nous Ecoparcs

2. No a la crema de residus a les cimenteres;
o

Anulació del Conveni entre Ciment Català i l’Agència Catana de
l’Aigua (ACA) per cremar fangs de depuradora

o

Retirada de l’apartat del Programa Metropolità de Gestió dels
Residus Municipals d'impuls a cremar bales dels ecoparcs a les
cimenteres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

o

No a l'impuls de la crema d'altres residus (pneumàtics,
dissolvents, pinsos, farines càrniques,..)

3. No a l’ompliment de les pedreres amb residus:
o

Cap restauració de pedreres amb residus

o

No a un abocador a l'argilera Elena a Cerdanyola del Vallès

4. Comissió de seguiment popular dels abocadors de la Via
Verda:
procés de codecissió amb transparència vers les entitats socials
sobre el tractament dels sòls contaminats i el futur dels terrenys
de la via verda, moratòria al pla urbanístic previst en els espais
contaminats i reclamació de responsabilitats als responsables.
Volem processos de participació i codecisió real i no de
partitocràcia!
5. Desenvolupament d'un model alternatiu preventiu i
recuperador dels residus

Vallès Occidental, maig de 2007

