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Fa un any naixia a Dosrius la Plataforma de suport a El Roure en l’oposició a la Planta de Tractament d’Escòries

que es pretenia instal·lar a la pedrera d’en Busqué. Era conseqüència de la incertesa que generava la signatura del

Conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Pedreres Rusc segons el qual l’empresa compensaria econòmicament, de

manera anual, els perjudicis que produiria al poble.

Però la Plataforma va estudiar a fons la problemàtica, es va elaborar un dossier on les conclusions tenien sempre

referències documentades, es va fer campanya de carrer, actes i fulls informatius.  La Plataforma havia obert  el

debat públic que l’Ajuntament hauria passat per alt i un bon gruix d’entitats de Dosrius va implicar-se amb nosaltres.

Després, també entitats d’Argentona se sumarien a la Plataforma.

Descobríem, entre altres fets, que la Pedrera formava part d’un connector ecològic a recuperar segons el Pla

Territorial de la Generalitat; que la restauració integral de la pedrera es podria postergar indefinidament per culpa

de la Planta; que l’empresa tenia un llarg historial d’irregularitats demostrades que descartava qualsevol interès

públic; que les escòries no eren tan innòcues com ens havien volgut  fer creure; que el municipi d’Argentona

podria ser el més perjudicat per l’activitat i que, en canvi, no se’l compensaria econòmicament; que el lloc idoni

per a l’activitat seria un polígon industrial –com més proper a la incineradora millor- on fos possible un control

tècnic i popular de les incerteses que creava.

Davant la pressió popular, l’Alcalde, trencant aparentment la dinàmica de menyspreu a la participació ciutadana,

va decidir obrir un procés participatiu. Era una operació destinada a apaivagar la mobilització i  justificar el

projecte. Les entitats hi vam assistir, vam aportar la nostra documentació i i hi vam intervenir.

Però, al carrer, l’Alcalde va decidir reprimir les nostres activitats ordenant treure pancartes i cartells i espatllant els

murals. Fins i tot el director de Pedreres Rusc en persona va ser enxampat arrencant cartells de la Plataforma

damunt el capó del vehicle de l’empresa. Aquesta era l’altra  cara dels qui comandaven el pretès procés de participació

democràtica.  També les actes de les reunions, sorprenentment, ocultaven aspectes importants de les nostres

intervencions i les conclusions recentment aparegudes han resultat en bona part una manipulació.

Amb tot, la mobilització ha continuat i s’ha obert el procés d’al·legacions al Projecte. Hem preparat al·legacions

amb rigor i estem segurs que encara queda espai per a la raó i l’Equip de Govern

frenarà la declaració d’interès públic d’aquesta activitat. Si no és així, encara ens

quedaran recursos jurídics i continuarem la lluita gràcies al suport popular que estem

rebent.

Donem les gràcies a tots els ciutadans, regidors i tècnics que ens han donat suport o

han respectat les nostres mobilitzacions, tant si han pensat com nosaltres com si no.

Perquè la nostra prioritat no és tenir la raó sinó enriquir-nos amb el debat i, sobretot,

exercir el dret a la democràcia participativa que se’ns volia negar.

, la Planta d’escòries la Planta d’escòries la Planta d’escòries la Planta d’escòries la Planta d’escòries

a la pedra la pedra la pedra la pedra la pedrererererera no té caa no té caa no té caa no té caa no té cappppp

interès públic.interès públic.interès públic.interès públic.interès públic.NO
Crònica d’un any de lluita.Crònica d’un any de lluita.Crònica d’un any de lluita.Crònica d’un any de lluita.Crònica d’un any de lluita.



L’EMPRESA

LES ESCÒRIES
Les escòries que tractaria la planta que es vol ubicar aquí són les restes de cremar en una incineradora tot allò que

es llença a la brossa i no és reciclable.

Una gran part és matèria orgànica, restes de menjar o fustes i

altre metalls, coberts, monedes, llaunes, ceràmica o vidre que

es pot recuperar (valoritzar) una vegada cremat.

La part que es més preocupant i que no cita l’Ajuntament en el

seu fulletó són els diferents plàstics, bateries de cotxe,

matalassos, fluorescents, piles, restes de medicaments i sanitaris,

pintures, greixos, aparells electrònics, hules, teixits, porexpans,

restes industrials, dissolvents i tota la llarga llista de substàncies

que  la gent llença a la brossa per desfer-se’n.

Com veuen, les escòries no són exactament el que ens ensenya

la foto que ens envia l’Ajuntament, una part molt important són

les pols i partícules fines altament nocives que les acompanyen

i de les que tampoc no ens diu res l’Ajuntament ja que és la part

que no té valor, la més contaminant i la més perillosa.

Ningú no ens diu on aniran aquests milers de substàncies que

acompanyen  les escòries, només la composició d’ un 20%  de

les quals són conegudes.

L’efecte bio-acumulatiu de tones i tones d’escòries tractades durant molts d’anys a la planta, junt amb la pols

escampada per els vents i els solubles que s’emportarà  l’aigua  en ploure és el veritablement preocupant pel seu

greu efecte en la salut, potser  per això tampoc  no en fan ni menció en el fulletó que els van enviar a casa.

El més greu és que enreden la població mostrant parcialment unes dades per  simular una activitat innocent quan

saben de cert que no és així.

Ja va sortir de Mataró  on feia l’activitat a cel obert amb protestes i mobilitzacions,  primer dels veïns més propers

i després amb l’oposició de les associacions .

Les hemeroteques de l’ època  van plenes d’articles amb les protestes i  les greus irregularitats ambientals a tocar

de l’hospital de la ciutat.

Feia l’activitat com té planejat de fer ho aquí, és a dir

amb una nau per protegir les màquines i amb les

muntanyes d’escòries a cel obert a expenses dels vents

i les pluges.

L’activitat, després de sortir de Mataró es va traslladar

a un polígon industrial de Les Franqueses on les

instal•lacions ara semblen del tot correctes.

Tant la recuperació dels metalls, la maduració com

l’emmagatzematge de les escòries  es fa dins unes

naus cobertes que impedeixen que les pols que

l’acompanyen surtin a l’exterior i estalvien els

problemes de lixiviats que és el líquid amb substàncies

tòxiques solubles que surt de les escòries si es mullen



El LLOC
Aquí es vol fer a dalt de tot d’una pedrera en fase de recuperació, un terreny forestal del qual s’ha de fer una

requalificació o un canvi d’usos a la mida de l’empresa , en un corredor biològic declarat pel Pla Territorial

Metropolità, a tocar de l’ important aqüífer de la riera

d’Argentona, el terreny és permeable, exposat als vents,

sense cap infraestructura, ni d’electricitat, aigua o

clavegueram, a prop de la població de Dosrius.

Un lloc de difícil accés i també de difícil control,

compartint amb la mateixa empresa un dipòsit-abocador

de runes.

Posats a buscar un lloc racional no sembla el més indicat,

més tenint en compte que entre la planta incineradora i

la pedrera trobem ple de naus industrials buides.

L’Ajuntament d’Argentona ha paralitzat totalment les

activitats dins el seu terme per irregularitats de l’empresa.

El trasllat de la planta al nostre municipi no és el resultat d’una necessitat de distribució del territori on ens tocaria

un equipament, que ens agradi o no, hem d’acceptar per  solidaritat amb la comunitat  i admetre que una part de les

molèsties que generem  les hem de compartir.

La motivació, exposada reiteradament pels responsables de la societat és única i exclusivament  per estalviar- se

els lloguers de les naus que ocupen actualment.

Amb aquesta finalitat es redacta un projecte amb

característiques encara mes precàries que la planta de

Mataró, que consta  d’una nau per guardar la maquinària,

sense cap infraestructura , efectuant tant  la maduració

com l’emmagatzematge de les escòries a cel obert

(ocupant inicialment 15.000 m2), exposades als forts

vents i les pluges torrencials que han conformat el paisatge

que ens envolta, són ben recents espisodis que demostren

la força que pot assolir el vent.

Entenem que el motiu  legítim de la societat privada per

obtenir uns majors beneficis en el seu compte de resultats

en l’explotació de la pedrera i  la valorització de les

escòries-  no és suficient per espatllar  corredors biològics

metropolitans , ni per fer perillar la qualitat dels recursos

naturals cada vegada més necessaris com  l’aigua o l’aire,

acumulant en els voltants pols i substàncies  desconegudes durant anys

i anys, ni per crear normatives a la seva  mida.

El benefici comú ha d’estar per sobre del benefici particular.

Opinem que el motiu d’uns majors beneficis per una empresa no són suficients per decla-

rar l’activitat d’utilitat publica ja que obre les portes a que qualsevol activitat ho pogués esgrimir, desvirtuant les

lleis, o els planejaments urbanístics fets amb criteris restrictius,  el benefici que obté una empresa ho deixa de rebre

l’altra que és la que  lloga les naus, interferint políticament, afavorint unes societats afins o que assetgen els

polítics en detriment d’altres més ocupades en la millora del servei o la competitivitat.

L’ economia del municipi, cada vegada més relacionada amb serveis dependents de  la qualitat ambiental i  resi-

dencial, pot quedar greument hipotecada o davaluada per la implantació d’activitats contaminants i acumulatives,

incompatibles amb aquest model.

ELS MOTIUS



LA COMISSIÓ
CREADA PER L’AJUNTAMENT

LES GARANTIES

Tant la comissió com el treball  de la  plataforma opositora han  estat de molta utilitat per conèixer millor el

tractament de les escombraries i per conscienciar-nos  de la necessitat de reduir-les  i de reciclar-les .

Hem pogut preguntar el que hem volgut a les persones que ens han portat.

En un inici es va anunciar com a vinculant, superant amb escreix el 80 % d’entitats, però en veure les posicions

majoritàries, la comissió es va desvirtuar, instrumentalitzant en les actes de cada reunió  de forma molt barroera el

resum i la informació.

El procediment i el funcionament de la comissió, on no han estat informades de totes les reunions entitats que

estaven posicionades en contra, la dificultat d’accedir a les dades del projecte que te l’empresa, la desqualificació

d’alguns dels nostres tècnics municipals només perquè ens han informat amb detall  a requeriment nostre de les

dades bàsiques del projecte.

La construcció final d’unes conclusions amb retalls agafats del que han dit les persones portades per  l’Ajuntament,

l’ ocultació i el silenci sistemàtic dels arguments de les entitats crítiques o no partidàries, sent aquestes les

majoritàries,  han donat com a resultat una comissió formada finalment per només quatre entitats representades

majoritàriament per  membres del partit que governa l’Ajuntament  o contractats pel mateix; la resta d’entitats, per

un motiu o altre, han anat abandonant la comissió disconformes amb el seu funcionament i la seva

instrumentalització.

Això ha servit per crear encara més desconfiança i dubtes de la sinceritat dels arguments esgrimits per afavorir la

seva implantació.

Només hem de mirar les conclusions que ens envia

l’Ajuntament, venent fum,  on es fan afirmacions tendents

a convèncer-nos que la incineració no afecta  la salut de la

població.

En les conclusions ens amaguen interessadament l’

existència a les escòries de pols i substàncies molt perilloses

per al medi ambient i la salut de les persones

Va quedar clar en els estudis que va portar a la comissió i

en les fetes en altres països que es  demostra tot el contrari

del que diu en el seu fulletó,  que algunes de  les dioxines

(organoclorats) produïdes en la incineració són potents

agents tòxics i encara es desconeix el seu resultat en la salut

a llarg termini, és per això que fan els estudis a la població

propera a les instal•lacions i els constants controls a les

incineradores.

Hem pogut  entendre en la comissió creada per explicar en què consistien les

escòries que si les coses es fan bé, el perjudicis, tant per el medi ambient com per

la salut de les persones es poden anar reduint a límits acceptables per una majoria.

Però també hem pogut constatar que les coses no es fan del tot bé, encara que

veiem en les administracions la voluntat de fer- ho.

Hem constatat que en la incineradora de Mataró, contràriament al que diuen, no

es fa una tria prèvia del que es crema: que no es té cap control ni analítica de la

composició de les escòries que surten cap a la planta, tan sols es fan analítiques

de les escòries una vegada separats els metalls i carbonatades.

Hem pogut constatar que les analítiques de la “escograva” que es fan

mensualment han estat reiteradament incomplint –greument-  la generosa

legalitat i tot i així han anat al mercat sense cap control ni sanció per part de

l’administració que confessa que no disposa dels mitjans necessaris per fer

un seguiment com cal.



Conclusions

No sabem la composició de les escòries que s’apilaran en la pedrera d’en Busqué,

podem saber les  grans dades  estadísticament,  però no la de cada partida tot i el

perill que suposa.

El lloc no li sembla el més ideal per una indústria d’aquestes característiques a

ningú.

Els motius esgrimits no són els raonables ni suficients per hipotecar el territori ni

per canviar els usos d’una pedrera que ja ha estat durant mots anys una ferida en el

territori, una font de molèsties i accidents. El poble es mereix, acabada l’ extracció,

per fi, la seva recuperació.

Aquest exagerat interès, mostrat únicament per l’alcalde i el seu càrrec de confiança,

les importants aportacions econòmiques i la solució de problemes desagradables a

les administracions ens fan dubtar que els controls que demana l’activitat per no

convertir-se en un problema sanitari o mediambiental greu es facin amb la rigorositat

i contundència necessàries.

Tot i haver denunciat per la plataforma l’abocament de escòries en la pedrera i sent

una qüestió molt greu ambientalment, no han iniciat en el nostre Ajuntament cap

procés per investigar o sancionar l’ empresa.

La pròpia empresa  en les analítiques obligatòries que fa dels productes que produeix,

té coneixement de  concentracions de metalls pesats molt elevades una i altra vegada,

sense que cap administració li hagi dit res per incomplir la llei, venent productes

que poden ser legalment tòxics.

L’ activitat es fa actualment en un altre indret, en unes instal•lacions correctes sense

ocasionar cap problema ni queixa i proporcionant el benefici inicial estimat  a la

concessionària. No veiem la necessitat del seu trasllat a un lloc inconvenient, difícil

de controlar, que és molt propici a  l’ocultació de substàncies i residus tòxics que les

acompanyen, en ser cars de transportar, gestionar i emmagatzemar.

Tampoc entenem el perquè aquí s’ha de fer en unes instal•lacions  més precàries que

on es fa actualment.

Podem constatar també un exagerat interès per part de les persones que estan al front de l’Ajuntament tant per la

construcció de la planta com per les contrapartides econòmiques que li exigeixen a la empresa per impulsar-los

favorablement la tramitació de l’expedient, contrapartides per altra part importants per un municipi com el nostre

amb moltes carències.

Hem constatat que la Planta perjudicaria el reciclatge estimulant la incineració ja que com més escòries es tractin

més diners guanyaria l’Ajuntament i l’empresa.

Les mesures correctores com basses per recollir lixiviats no solucionen el  que se’n farà amb aquests, ni on

s’abocaran o emmagatzemaran aquests  solubles acceptats per tothom com a contaminants d’alta toxicitat.



Dubtem de la manera d’actuar del nostre alcalde, utilitzant el nom de l’Ajuntament,

que primer es posa d’acord amb l’ empresa, després firma el conveni i a continuació

busca els arguments i crea la comissió forçat per les entitats; que deixa de ser

vinculant a la que veu que les conclusions no seran les esperades, dient mentides,

no donant la cara, desqualificant constantment i tractant com a enemics a tots els

que no estan d’acord amb el seu propòsit;, variant el seu discurs segons les

circumstàncies, però peti qui peti, fent sempre tot el necessari per facilitar el trasllat

al poble d’una activitat rebutjada per la majoria.

Tot plegat ens fa pensar que es dóna  un tracte de favor a una empresa non grata en

altres municipis per la seva poca diligència en el compliment de les normatives i

amb l’ única finalitat d’ augmentar els seus beneficis.

Per altra banda tampoc s’entén que es tingui que fer una mena d’extorsió a cap

empresari amb el pagament de compensacions de l’ordre de 70.000 euros anuals,

per dur a terme una activitat que després es justificarà per  l’interès públic, quan

de ser així,  semblaria que el que li correspondria són ajuts i recolzament per la

seva implantació.

La compensació econòmica a la comunitat ja la fa amb el pagament dels seus

impostos.

Els gestors de la planta tenen altres alternatives per baixar els costos del lloguer,

des de la negociació amb els actuals arrendataris, a la cerca de naus mes econòmiques

que actualment estan disponibles en abundància, en llocs més accessibles per als

camions i més propers a la planta incineradora, tant els costos del trasllat, la

construcció de la nova planta, les infraestructures i  el pagament de compensacions

a l’Ajuntament fan que els suposats avantatges econòmics del trasllat es vegin molt

reduïdes, el que fa també  pensar sobre quins són els motius finals del trasllat.

Ja tenim a la zona on es vol ubicar altres activitats perilloses i molestes tampoc  no

sembla prudent fer-ne una concentració.

Demanem: Que s’apliqui el principi de la precaució en quant als riscos pel medi i la

salut.

Que un en tema que ens pot afectar a tots es tingui en compte l’ opinió de la

ciutadania.



Entitats
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
CIU (Dosrius)
ERC (Dosrius)
La PAC (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

ACTE INFORMATIU
28 de FEBRER. Escola del Pi

12:00 Xerrada a càrrec d’ especialistes
convidats i membres de la plataforma
(servei de monitoratge pels més petits)
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