
http://elrouredosrius.wordpress.com/         elroure@gmail.com 
 

FFuullllss  iinnffoorrmmaattiiuuss  lllliiuurreess  dd’’eessccòòrriieess  nnºº22  ((JJuulliiooll  22000099))    

 

Pedreres Rusc una empresa d’interès públic? 
Fora del nostre poble qui no respecta la llibertat del poble !! 

 
L’empresa Pedreres Rusc és la propietària de la Pedrera d’en Busqué de Dosrius i Argentona, pretén 
instal�lar-hi la famosa Planta de tractament d’escòries d’incineradora  i un possible abocador 
alterant el Pla de Restauració. 
 
Pedreres Rusc ha tingut i té una trajectòria plena d’irregularitats. No ens en refiem!!! 
 
-Durant 7 anys va tractar les escòries davant l’Hospital de Mataró sense complir els 
mínims requisits ambientals. Les piles d’escòries a cel obert no es trobaven sobre sòl 
impermeabilitzat amb el perill de contaminació del subsòl que implicava. Els veïns van patir 
problemes respiratoris. Només el moviment veïnal va aconseguir que s’apliqués la llei i van haver de 
marxar. 
-Recentment s’han abocat escòries als camins i marges d’accés a la Pedrera. 
-La Pedrera no té la bassa de recollida de pluvials que exigeix la Llei. 
-Els camions que hi accedeixen traspassen diàriament la línia contínua.  
-Sovint es fan activitats d’abocament nocturnes fora de l’horari d’explotació oficial. 
-L’Ajuntament d’Argentona ha hagut d’aturar les activitats de l’empresa a l’espai de la pedrera del 
seu terme per manca de requisits. 
 
I ara Pedreres Rusc atempta contra la llibertat d’expressió. 
 
Membres de la Plataforma d’Entitats hem enxampat el propi president de Pedreres Rusc, i 
militant del PSC, damunt el capó d’un vehicle de l’empresa aparcat a la carretera de 
manera temerària arrencant cartells i pancartes de la nostra campanya. Aquesta pràctica 
ha sigut habitual i persistent des que al febrer vam iniciar la campanya. L’Empresari es creu amb 
raó de limitar les llibertats democràtiques dels ciutadans, vulnerant el dret constitucional a 
la llibertat d’expressió.  
 
Demanem ara una resposta immediata de l’ajuntament, EXIGIM: 
 
-El suport a la llibertat d’expressió iniciant un expedient de denúncia dels fets exposats que 
vulneren la llibertat d’informació i expressió, més encara quan s’ha obert un procés 
participatiu. 
 
-El compromís del Ple de l’Ajuntament de Dosrius a no declarar l’activitat proposada per 
Pedreres Rusc d’interès públic tenint en compte les irregularitats ambientals exposades i la 
manca de respecte a la llibertat d’expressió i informació de la Plataforma que representa nombroses 
entitats i ciutadans. Seria inadmissible declarar d’interès públic una empresa que limita les 
nostres llibertats.  
 
-Davant la poca fiabilitat de l’actuació de l’empresa, incrementar els controls del tràfic de camions, 
horaris, exigència ambiental i compliment del Pla de Restauració.  
 

PEDRERES RUSC ÉS UN RISC!! 
N0 VOLEM ESCÒRIES A LA PEDRERA. ENS CAL UN REFERÈNDUM. 
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Saps què són les escòries? 
És el resultat de la cremació de la brossa que llencem. 
 
Saps quines substàncies contenen? 
Arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, níquel, plom, zenc... i altres substàncies tòxiques com 
dioxines i furans... que s’acumulen al llarg dels anys en els éssers vius propiciant tota mena de 
malalties greus. 
 
Què ha signat l’Ajuntament amb l’empresa Pedreres Rusc? 
Instal�lar dins la pedrera de Can Busqué una planta de tractament d’escòries. 
 
Què ocultava el Conveni? 
La intenció de fer-hi un abocador d’escòries complementari que sembla haver-se rectificat. 
 
Això suposaria: 
Impedir la restauració integral de la pedrera en el gran espai ocupat per la planta, incomplint 
el Pla de Restauració. 
Acumular grans piles d’escòries a cel obert en un terreny inestable i molt permeable, amb el 
risc que les substàncies tòxiques passin a les aigües subterrànies de la nostra riera i emetent 
pols tòxica a la vall. 
 
Per què no ens en refiem? 
Perquè l’empresa té una trajectòria ambiental molt conflictiva i gestiona amb irregularitats la 
pedrera. 
Perquè l’Ajuntament només ha obert la participació ciutadana quan ja ha signat el Conveni 
davant l’evidència de la resposta civil. 
Perquè la legislació és poc exigent i l’Agència de Residus actua de manera permissiva davant el 
tractament d’escòries 
 
I les escòries no poden ser a: 
Zones inundables a menys de 30m de rius i torrents a terrenys amb un nivell freàtic inferior a 
5m de la superfície del sòl a menys de 100m de distància de cap explotació d’aigües ni en 
contacte amb materials que siguin permeables i porosos.  

 
 

 

 

* Plataforma d’Acció Ambiental EL ROURE 
* A V de Can Massuet 

* A V de Can Canyamars 
* A de propietaris de Can Canyamars 

* AMPA del CEIP del Pi 
* Centre Excursionista de Dosrius 

* BikeTotal 
* Progrés Municipal (Dosrius) 

* CIU (Dosrius) 
* ERC (Dosrius) 

* EdC. Federació d’Ecologistes de Catalunya 
* CEPA. Centre d’Ecologia i Projectes 

Alternatius 
* GEPEC. Grup d’Estudi i Protecció dels 

Ecosistemes Catalans 
* Plataforma Aire Net 

* A V d’Argentona 
* Grup Natura d’Argentona 

 

 

 


