
FFuullllss  iinnffoorrmmaattiiuuss  lllliiuurreess  dd’’eessccòòrriieess  nnºº33  
((sseetteemmbbrree    22000099))  

 
Darreres novetats. 
 
Com bé sabreu, l’Ajuntament de Dosrius vol permetre la modificació del Pla de 
Restauració i el canvi d’usos de la pedrera del Bosqué per instal�lar-hi la planta de 
tractament d’escòries d’incineració. Això suposa una ubicació temerària d’una 
activitat industrial en sòl forestal, que altera la recuperació del nostre paisatge i no 
garanteix la seguretat en el tractament d’un producte tòxic, posant en perill les aigües 
subterrànies i la nostra salut. Exigim la restauració integral de la pedrera.  
Aquests mesos l’Ajuntament ha entrat el Projecte a Medi Ambient i la Plataforma ja ha 
iniciat els passos jurídics i ha tramès informes tècnics per aturar-lo. També hem 
participat a la Comissió que l’Ajuntament va acceptar de tirar endavant per fer el 
seguiment del projecte.  
 

MARXEM de la comissió de les escòries 
 
Diverses raons impossibiliten la nostra continuïtat a la comissió. 
 
1) Per dignitat, perquè se’ns ha negat la llibertat d’expressió, pel tracte discriminatori 
i repressor de l’Alcalde i persones vinculades a l’Alcaldia de Dosrius i a l’empresa de 
les escòries, manifestat durant els darrers mesos i que es concreta en: 
 -Retirada sistemàtica, utilitzant la brigada municipal, de pancartes i cartells de 
la campanya. Alguns dels quals col�locats dins el terme d’Argentona on l’Ajuntament 
no pot actuar. 
 -Malmesa dels murals de la plataforma. 
 -Retirada de cartells dels murs de la carretera i d’altres indrets per part del 
president de l’empresa Pedreres Rusc. 
 -Discurs discriminatori de l’Alcalde a la Fira d’Entitats on en un acte festiu 
titllà les entitats no afins de pertànyer a la “cultura del no”. 
 
Aquestes i altres accions són una provocació i un menypreu a les hores de treball 
voluntari dels membres de la Plataforma i posen de manifest la hipocresia d’un procés 
participatiu en què l’Alcalde mai no ha cregut. 
 
-2) Per la negativa a la Consulta Popular  o al  caràcter vinculant de les conclusions 
majoritàries de la comissió. 
-3) Per què l’Ajuntament ens ha negat la consulta del Projecte mentre Medi Ambient 
de la Generalitat ens ho ha facilitat.  
-4) Per què les actes i conclusions de les reunions no inclouen les aportacions 
fonamentals realitzades en documents i intervencions de la Plataforma sinó que es 
prioritzen les informacions que afavoreixen l’empresa.  
 

Davant tot això: enfortirem la lluita, obrint la via judicial, 
continuant la mobilització ciudadana i guanyant espais 

per a la llibertat d’expressió i d’informació. 
 

Volem recuperar el nostre paisatge i protegir la no stra salut !! 
No volem la 

planta de tractament  d’escòries a la pedrera de Do srius  
 


