Fulls informatius lliures d’escòries n4(ABRIL 2010)
Dosrius ha dit no a les escòries!!
Una victòria per a la salut de tots i per a la recuperació del nostre paisatge!!!
És fantàstic, aquest llarg any de campanya s’ha culminat amb èxit. l’Ajuntament ha decidit no declarar
d’Interès Públic la Planta de tractament d’escòries. Des de la PLATAFORMA d’entitats que han donat
suport a EL ROURE valorem amb entusiasme la victòria del sentit comú damunt els interessos
econòmics d’una empresa de dubtosa trajectòria ambiental. Valorem la nostra lluita, la cooperació
entre les entitats i la de molts veïns de Dosrius i d’Argentona. Valorem la llarga lluita que fa més de
10 anys van portar les entitats veïnals de Mataró per fer fora la Planta del costat de l’Hospital. Valorem la
implicació d’entitats ecologistes i tècnics de tot el país. Valorem la implicació de l’Ajuntament d’Argentona.
Valorem el posicionament de determinats regidors tant de l’equip de govern com de l’oposició que des del
respecte i reconeixement als nostres plantejaments han sabut escoltar i reflexionar. Però valorem, sobretot, la força de la majoria de ciutadans que ens han donat la seva empenta i que han pres consciència
dels greus perjudicis del projecte. Estem segurs que el “no a les escòries” era el sentiment majoritari
del nostre poble.

Triomf d’una forma de democràcia més participativa.
Però, al nostre entendre, també hem guanyat una important conquesta: espais per a la democràcia
participativa. Ara farà un any. l’Alcalde deia a les entitats que no representàvem a ningú. I fins i tot que
els nostres informes eren comprats als “Encants”. Malgrat això, les coses han canviat. Hem vist com
gràcies a l’esforç ciutadà, es paralitzava un projecte que se’ns presentava des de l’Ajuntament com
“innocu” i beneficiós per al poble, fins al punt que l’Alcalde en una carta a les entitats insinuava -amb una
forma subtil de xantatge moral -que sense les contrapartides de la Planta es podria condicionar el futur
econòmic d’alguns projectes municipals. La mobilització va forçar l’Ajuntament a obrir una comissió participativa. Les entitats hi vam fer aportacions fins que les actuacions repressives contra la nostra campanya i les conclusions tergiversades van fer que abandonéssim la comissió. Tot i així, la pressió popular
des de Dosrius i Argentona va continuar. Tota la campanya, els fulls, el dossier i els actes informatius han
estat espais que hem oferit al poble per a la democràcia participativa, la transparència i la informació. Són
formes d’estimular la implicació de tots en la democràcia. No ens podem limitar a votar cada quatre anys.
Molts temes són controvertits i no apareixen als programes. Cal exercir el DRET A DECIDIR. Amb la
mobilització de les escòries creiem que aquest dret l’hem conquistat.

Les al•legacions
La insistència de l’empresa a situar la Planta a la pedrera, va implicar l’exposició pública del Projecte per
tal de declarar-lo d’”interès públic”, l’única possibilitat d’implantar una activitat industrial en sòl no urbanitzable i forestal. I tanmateix, l’empresa continuava presentant un projecte extremament precari (sense
xarxa elèctrica, ni d’aigua ni clavegueram, ni concretant la ubicació de basses de lixiviats, entre d’altres
greus inconvenients). Les entitats vam presentar nombroses al•legacions. El Roure, en concret, va
presentar 28 al•legacions a irregularitats del Projecte . Les principals es referien a una ubicació gens
idònia i a la precarietat tècnica que posava en perill la salut de tothom. Hem demostrat que el Projecte
hipotecava indefinidament la restauració de la pedrera, en un espai que forma part d’un connector
biològic segons el Pla Territorial; que contradeia les normes urbanístiques de Dosrius; que l’activitat
perjudicava especialment Argentona, cosa que no es tenia en consideració; que l’activitat s’havia de realitzar forçosament en un polígon industrial; que l’empresa es volia estalviar els costos del lloguer de
naus i establir-se indefinidament a la pedrera de la seva propietat i treballar en condicions tècniques molt precàries, perilloses per als ecosistemes i la salut.
Cal destacar que també l’Ajuntament d’Argentona va presentar, per la seva banda, al•legacions força
transcendents.

La resposta oficial a les al•legacions
L’Ajuntament ha contestat les al•legacions amb valoracions tècniques que directa o indirectament
consideren les nostres al•legacions i que fins i tot les reforcen referint-se a que la ubicació segons altres sentències del Tribunal Suprem seria del tot errònia ja que els canvis d’usos per interès públic només
es poden fer quan no hi ha altres alternatives viables. I amb una valoració final, més política, que destaca
la unanimitat per no declarar la Planta d’interès públic.

La posició del Sr. Jo.
Però, a vegades, la tossuderia i la manca d’humilitat fan que un tema que podria haver acabat amb un
acostament de posicions i un reconeixement mutu, acabi amb alguna ferida mal tancada. Així, el Sr. Jo en
el seu Blog, ha volgut acabar el conflicte amb més menyspreu a les entitats i contradient greument
els motius de la decisió de denegar el projecte i les respostes a les al•legacions. Així, el Sr. Alcalde,
intentant amagar les greus deficiències tècniques, els riscos ecològics i la impossible ubicació urbanística
del Projecte, insinua que el motiu principal del no a les escòries ha estat que l’empresa no podria
fer front a les demandes econòmiques de l’Ajuntament, les quals volia incrementar. És a dir, que si
l’empresa hagués accedit a més aportacions econòmiques, el Projecte s’hauria pogut aprovar. I
això és simplement prendre el pèl als ciutadans que hem fet al•legacions, als informes dels tècnics municipals i a la decisió del propi equip de govern. I per què? Simplement, per minimitzar i ocultar la victòria dels arguments de la Plataforma .

I després de les escòries què?
La campanya ha acabat, però queden moltes propostes que han sorgit aquests mesos i que voldríem que
les entitats i els ciutadans continuessin impulsant.
En primer lloc, fem una crida a col•laborar amb l’Ajuntament en la Reducció de residus i la Recollida selectiva, especialment reduint la fracció del rebuig que es porta a incinerar. Com menys rebuig menys
escòries i menys contaminants a l’atmosfera.
En segon lloc, demanarem a l’Ajuntament i la Generalitat que impulsin un control intensiu de l’ús actual
de la pedrera, que es sancionin els abocaments d’escòries que es van realitzar als camins d’accés i
que es vetlli per una restauració eficaç i un control de la perillositat de la circulació dels camions.
I impulsarem mocions per declarar “Municipis lliures d’escòries” aplicant el Principi de Precaució per
tal que en l’obra pública municipal no s’autoritzi l’ús d’escòries.

Celebrem la victòria!!
Però, sobretot, ara ens toca celebrar que a Dosrius, Can Massuet-El Far i Canyamars amb la tossuderia
de la mobilització ciutadana el sentit comú ha acabat per imposar-se. Com dèiem al començament: És
fantàstic. Felicitats a tots plegats. Els interessos econòmics no s’han imposat damunt la voluntat
de recuperar el paisatge i preservar la nostra salut.
* 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)
* La CUP (Dosrius)
* La PAC (Dosrius)

* Assoc. Argonaut@as (Dosrius)
* EdC. Federació d’Ecologistes de Catalunya
* CEPA.Centre d’Ecologia i Project. 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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