
Manifest a la ciutadania:
“Volem recuperar el nostre paisatge i protegir la nostra salut !! No volem la

planta de tractament ni l’abocador d’escòries a la pedrera de Dosrius !”

Davant el projecte de creació d’un abocador d’escòries d’incineradora i una planta de tractament –ubicats dins la
pedrera de “can Busqué”- fruit del Conveni signat recentment entre l’Ajuntament de Dosrius i l’empresa Pedreres
Rusc, volem manifestar a l’opinió pública i a les institucions les següents consideracions:

PROCÉS POC DEMOCRÀTIC I PARTICIPATIU

Ens mostrem crítics amb el procés seguit en la signatura d’un Conveni on  l’Ajuntament ha compromès el poble de
Dosrius  durant  moltes  dècades   en  un  tema  de  grans  implicacions  ambientals  que  requeriria  un  procés
transparent, democràtic i participatiu, que, d’entrada, s’ha negat a la ciutadania. 
Més encara, el Conveni  i les informacions oficials han ocultat a la població el projecte d’ubicació d’un monodipòsit
per a les escòries d’incineració de residus i de foneria, tal i com confirmen documents del propi Consistori. 

CREIXEMENT URBANÍSTIC INSOSTENIBLE

Ens mostrem crítics, alhora, amb la tendència de creixement irracional de polígons industrials i habitatges que
només s’ha aturat amb l’arribada de l’actual crisi. La possible degradació del valuós potencial agrícola, paisatgístic
i arquitectònic de l’entorn de Can Geimí amb la creació d’un gran polígon industrial i la continuïtat de la pedrera
són un exemple de mala opció ambiental. Ens cal un model de poble sostenible que plantegi la recuperació del
medi  natural  i  de  l’activitat  agrària  i  forestal,  patrimonis  actualment  amenaçats,  imprescindibles  per  al
desenvolupament dels sectors del turisme de proximitat i de les indústries d’elaboració de productes locals.

BENEFICIS PER L’EMPRESA , PERJUDICI PER ALS CIUTADANS

-L’empresa “Pedreres Rusc”, propietària dels terrenys i dels drets d’explotació de la Pedrera des de fa anys, va
haver de suspendre les seves activitats a Mataró, pressionada pel moviment
veïnal i l’administració per diverses irregularitats ambientals I administratives. Durant força anys, la planta tractava
els residus (bàsicament escòries) a cel obert de manera irregular.

-Les “aportacions econòmiques” que rebria l’Ajuntament –al voltant de 100.000 € anuals- no  compensen els riscos
ambientals ni superarien els beneficis econòmics d’una reducció de residus produïda amb una recollida selectiva
integral.

-El Conveni estimula l’augment de les tones tractades fins al màxim de capacitat per tal d’augmentar els beneficis
de l’empresa i el Consistori, consolidant així una cultura de la brossa com a negoci que estimula l’augment de la
seva producció, ja que també obre la possibilitat de tractar escòries d’altres incineradores.

-Aquest projecte desenvolupa una nova branca del “negoci de la brossa” a la nostra comarca com ho prova el fet
que el president de “Pedreres Rusc” no només dirigia la planta clausurada de Mataró sinó que en el seu moment
va ser gerent de la Incineradora de Mataró

-La Pedrera, actualment està qualificada de “Sòl no urbanitzable” i “Zona forestal de vegetació lliure”, és per tant
del tot improcedent canviar els usos d’aquest espai i convertir-lo a
un ús industrial. 



SACRIFIQUEM LA REFORESTACIÓ DE LA PEDRERA?

Una part de la Pedrera es troba en procés de restauració, mentre la resta està arribant a la fi de l’explotació.
Després de dècades d’explotació considerem que és imprescindible recuperar el perfil i la qualitat del paisatge
d’aquest indret tan degradat que és la porta d’entrada a la vall. No podem sacrificar l’actual procés de millora
ambiental i paisatgística en un municipi hipotecat per altres pedreres de grans proporcions. Instal·lar-hi la planta
suposaria impedir la restauració integral.

INCINEREM O RECICLEM?

-La incineració i el tractament d’escòries i cendres són sistemes força qüestionats i perversos perquè estimulen
l’augment de la deixalles no reciclables, i, alhora aboquen al medi
substàncies  nocives  com  dioxines,  furans  i  metalls  pesants  fortament  nocius  que  precisen  tractaments  de
seguretat molt cars i complexos.

-Som crítics  amb l’actual  sistema de tractament  de  brossa  domèstica  al  nostre  país  per  raons  ambientals  i
econòmiques. Per una banda, no s’ha impulsat una veritable reducció en origen de
la producció i distribució de materials no reciclables –i per tant condemnats a ser incinerats- i la recollida selectiva
no s’ha implantat amb prou eficàcia. Dosrius, en concret, no ha desenvolupat
la recollida de la fracció orgànica tal i com exigeix la Llei de Residus..

Fem pública,  per  tant,  la  nostra crítica  als  aspectes  globals  i  locals  exposats,  i  ens reiterem a nivell  local  a
considerar inadequada la possible ubicació de la planta de tractament d’escòries
i l’abocador a la Pedrera de Dosrius perquè: 

1. Fan incompatible el procés de restauració ambiental i paisatgística amb aquesta activitat. La ubicació de la
planta suposaria la impossibilitat de la restauració total durant 50 anys.

2. Pot causar una possible contaminació a l’atmosfera i a les aigües, per lixiviats, afectant l’entorn agrícola,
l’important aqüífer de la nostra riera i els ecosistemes amb els riscos sanitaris que comporta. 

3. Les instal·lacions requeririen un control tècnic institucional i ciutadà molt difícil de mantenir a causa del
creixement dels volums i  varietats  d’escòries i  runes i  la naturalesa del  terreny.  Fet que implicaria  la
degradació  de  la  qualitat  del  tractament  com  ha  passat  amb  els  antecedents  de  Mataró  i  d’altres
poblacions. 

4. Els antecedents de qualitat tècnica i ambiental de l’empresa “Pedreres Rusc” són, com a mínim, objecte
de dubte i difícilment podrien garantir la qualitat ambiental exigida per la pròpia llei.

5. Amb la crisi  de la construcció és previsible una baixada de la demanda de la grava procedent de les
escòries, fet que podria consolidar i degradar l’abocador paral·lel.

Treballarem per assolir la restauració integral de la pedrera i la retirada del projecte -oberts al procés de diàleg
iniciat  amb  l’Ajuntament-,  amb  la  voluntat  que  la  transparència  i  la  informació  siguin  la  nova  dinàmica
imprescindible per a definir el model de poble i la recuperació del patrimoni natural  de Dosrius i la comarca.

Dosrius, abril del 2009.

PRIMERS SIGNANTS:
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