
 
 

El manifest de Mollerussa – Mollerussa 31 d’agost de 2016 
 
Les entitats, partits i persones sotasignats d’aque sts manifest: 
Mostrem el nostre rebuig a la construcció d’una planta d’incineració de residus urbans, prevista entre 
Juneda i Puiggròs. Que suposa una amenaça a la salut de les persones de les Garrigues i al Pla d’Urgell. 
 
1 - No estem d’acord que l’antiga planta de purins Tracjusa, que funcionava amb gas natural, ara es 
vulgui substituir aquell combustible, per la incine ració de residus municipals , entre altres perquè 
existeixen sistemes mes nets que no comprometen la salut de la societat.  
 
2- Per les dades alarmants, en preveure inicialment  cremar 40.000 tones d’escombraries , 8.000t  
provinents de la comarca de les Garrigues,12.000t del Pla d’Urgell i 20.000t més de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Les 40.000t anuals suposen unes 167 tones i uns 9 camions diaris. 

 

3 – Perquè la salut es un dret universal.  El Dr. Eduard Rodriguez Ferrer, toxicòleg i investigador del 
CSIC-IDIBAPS, assessor de la CE en salut, denuncia la pràctica generalitzada de prioritzar les tecnologies 
a la salut i utilitzar inadequadament l’avaluació del risc, posant en joc la salut enfront les raons 
econòmiques. Exposa que: “Tota combustió on intervenen substàncies orgàniques i clor emeten dioxines i 
furans”. Substàncies considerades potencialment cancerígenes per la OMS. 

 
4 - Perque incompleix les normatives Europees i Cat alanes.  
La Directiva de residus 2008/98 / CE, en el seu art icle 11 referit als objectius exigits  pel que fa a la 
reutilització i reciclat dels residus. Obliga al compliment, abans de 2020, d’assolir com a mínim el 50% 
global del seu pes en la reutilització i el reciclatge de residus municipals.....; 
 
5 - Els objectius del PRECAT20 (Programa General de  Prevenció i Gestió   de Residus i Recursos de 
Catalunya ), en fase d’aprovació. Indica que s’haurà d’incrementar la recollida selectiva dels residus 

municipals pel 2020 fins a un mínim del 60% i assolir, en conjunt, un mínim el 55% dels residus domèstics..  
  
6 -  Les Garrigues van reciclar durant el 2015, un 19,88% de fracció neta, m’entres que el Pla d’Urgel l 
un 32,15% , lluny d’assolir el 50% que exigeix la CE i  el PRECAT20. 
 
7 - Perquè la crema d'aquests recursos, provoca una  demanda de més residus i desincentiva la 
reducció i el reciclatge  entre la població. La incineració d'escombraries no contribueix al benestar de les 
persones suposa una amenaça real a la salut de tota la societat i una pèrdua de qualitat del territori. la 
crema dels residus" és la forma més insostenible i perillosa  de gestionar els residus, ja que genera 
emissions contaminants que perjudiquen la salut, malbaratant alhora recursos naturals limitats.  

 
8 – Perquè el reciclatge i el compostatge consumeix en quatre vegades menys energia que la crema  
dels residus. El reciclatge crea 39 vegades més llocs de treball que la combustió de residus. 
 
9 – Volem viure en un territori, que es caracteritz i per la seva qualitat. on el dret de la salut sigu i una 
prioritat fonamental, amb l’objectiu assolir una so cietat saludable. 

 
Adhesió al manifest. 
 
 
Entitat/Partit/ Persona                  persona de contacte    Correu i  telèfon                               Població                       

 
 
 

En defensa de l Territori de  les comarques de 
la plana   Garrig ues - Pla d’Urgell.  Urgell  

A  LA INCINERADORA DE RESIDUS  A JUNEDA,  

PEL DRET A LA SALUT DE LES PERSONES. 
 


