
Fulls informatius lliures d’escòries nº1(JUNY 2009) 

PRIMERES VICTÒRIES DE LA LLUITA POPULAR

1. L’Ajuntament, sens dubte, després de llegir els nostres documents de treball, i descobrir les 
contradiccions i desinformacions tècniques dels seus informes oficials, ens comunica en un breu 
informe, on sembla insinuar, que no hi haurà un abocador d’escòries a la Pedrera. Això sí, sen-
se reconèixer ni rectificar els greus errors informatius d’anteriors informes on s’especificava 
que hi hauria un abocador d’escòries d’incineració i de foneria i que s’ompliria per tal de restaurar 
la pedrera.

2. L’Alcalde, tot i que al gener va dir textualment que les entitats no representàvem a ningú, obre 
un procés participatiu entorn al tema de les escòries. Malgrat que el procés s’hauria d’haver iniciat 
abans de signar el Conveni, cal entendre’l com una conquesta de les entitats ciutadanes que, fins 
ara, havíem estat excloses de les grans decisions. Només la mobilització ens ha fet guanyar 
aquest dret.

3. El conflicte s’estén a Argentona. Diverses entitats d’Argentona s’han adherit al nostre Mani-
fest. Cal saber que la Pedrera també pertany a Argentona i que els perjudicis ambientals i de tràfic 
de camions afectarien especialment als nostres veïns. L’Ajuntament d’Argentona, limita amb un 
Decret les activitats de la pedrera al seu terme. No es complien tots els requisits ambientals.
  

EL MENYSPREU I LA PREPOTÈNCIA ES PAGUEN. LA DESCONFIANÇA CREIX.

La Plataforma va néixer aquest mes de gener; portem quatre mesos de reunions, d’hores de vo-
luntariat, actes públics, encartellades, díptics, dossiers informatius, treball amb advocats i tècnics,  
entrevistes i instàncies a les institucions. Tot plegat, una feina pacient i amb esforços personals 
amb la preocupació pel desig d’assolir un model de poble viu i sostenible.
Davant aquest esforç popular, certs polítics professionals de Dosrius han hagut d’empassar-se el 
menyspreu per les entitats crítiques, han hagut de rectificar -sense reconèixer els errors- les ac-
tituds antidemocràtiques a què estaven acostumats, han hagut de buscar formes de maquillatge 
desmentint de manera recargolada afirmacions tècniques que potser no s’havien ni llegit. Que les 
escòries eren innòcues; que la planta generaria llocs de treball; que no hi hauria abocador, 
primer; que hi hauria abocador, després; que no hi hauria abocador, darrerament. I tantes 
altres coses...!!!

Tot plegat és molt greu. No podem entendre com Un Alcalde i un Enginyer Municipal, poden con-
testar-nos en informes escrits que a la pedrera hi hauria “un monodipòsit d’escòries d’incineració” 
i que la pedrera es restauria parcialment amb escòries i que, al cap de tres mesos, se’ns doni la 
informació “complementària” on es nega –almenys aparentment- que això sigui cert. 

O no sabien què signaven l’Alcalde i l’Enginyer –fet que seria gravíssim i més tractant-se d’un 
abocador- o simplement que algú ha rectificat o els ha fet rectificar el projecte, cosa que suposa 
una victòria de la Plataforma. 
Les dues possibilitats precisen el reconeixement públic dels greus errors tècnics i polítics 
comesos i el respecte a la dignitat dels ciutadans als quals se’ls ha malinformat. 

La Lluita només ha començat.



Saps què són les escòries?
És el resultat de la cremació de la brossa que llenCem.

Saps quines subtàncies contenen?
Arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, niquel, plom, zenc... i altres subtàncies 
tòxiques com dioxines i furans... que s’acumulen al llArg dels anys en els és-
sers 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 hA-
vEr-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 per-
meable, amb el risc que les substàncies tòxiques passin a les aigües subterrà-
nies 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 ciudadana 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 per-
misiva 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
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